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LEGENDA:

czerwone - opisy gier,

czarne- one.

Na górze

spis alfabetyczny,

a po prawej nie.

Za miesic
wyda si:

„Formula 1 Grand Piix 2” — najnowsza,
dugo oczekiwana symulacja wycigów For-

muy 1 produkcji Microprose wpada w rce
Robaqueza. Poniewa ostatnio duo lata na
symulatorach, obawiamy si eby podczas
wycigu nie próbowa schowa podwodzia.

Bnttinqround: Watertoo” - jak wszyscy
pamitaj t bitw rozegra Napoleon, a po
raz kolejny mia rozegra Gawron; niestety

sezon urlopowy pokrzyowa mu te ambitne
plany (schroni si na Sowacji) i zostawi t
przyjemno Sir Haszakowi.

..Gender Wars” - sprawozdanie z wojny
pd, czyli najnowszej produkcji strategicznej fir-

my SCI zoy Aragom, który przez ponad tydzie
zachowywa si jak najwiksza szowinistyczna

winia (trwaj ustalenia czy mska czy kobieca).

..Olympic Senes ’ - igrzyska si skoczy-
y, ich komputerowa wersja z US Gold pozos-
taa; Simon postara si zwikszy, zbyt ma
naszym zdaniem, liczb medali zdobytych
w Atlancie przez Polaków (chybae symulac-
ja pracy sdziów w niektórych konkurencjach,

bdzie nazbyt wierna).

..Return Flre" - szalona strzelanka firmy

Warner lnteractive International, któr otrzy-

ma lekko postrzelony Pacjusz; obieca, e
zda relacj z pola bitwy (o Ile przeyje).

„The Killing Grouds” - druga cz
„Alien Breeda 3D' wedug Voyagera niesamo-
wicie; ju za miesic odpowie dlaczego.

A ponadto Naczelny wysmay arcyfachowy
test najnowszej karty S3 Virge ze sprztowym
akceleratorem graficznym, senorita Clara
przyzna, e jest gupia i wykae dlaczego. Sir

Haszak opisze najlepszy na wiecie program
brydowy, a NadMANGAnian z pewnoci nie

opisze kolejnej mangi. Prócz tego przygotowu-
jemy ca gam atrakcji wszelakich, które (ma-
my nadziej) z braku innych przypadn na-
szym Szanownym Czytelnikom do gustu

2

3

4

4

8

10

12

14

15

16

17

19

23

24

24

24

n
27

28

29

30

32

34

34

34

34

35

36

36

36

36

36

37

37

37

38

38

38

38

38

40

40

40

40

41

41

42

46

48

49

49

50

51

52

55

56

56

57

57

58

59

60

62

62

62

63

64

64

65

65

66

67

68

Comix

Spis treci

Wstpniak

Nowoci
Advanced Tactical Fighters

AH-64 Apache Longbow

Battie Arena Toshinden

Ouake

Desert Wolf

Dukeem Ali

Tipsy & Kody

Hypery

Bureau 13

Eye of the Beholder 2

Relentless Twinsen s Adventure

Command & Conpuer and Warcraft li Toolkit

Warcraft tl Mor War - Return ol the Hord
Chaos 0vor1ords

Cyberjudas

Beauty and the Beast

Super Bumout

Flashback

The Itchy & Scratchy

Fuli Throttle Ali American Racing

Theme Park

Pocky & Rocky 2

On the Bali

Biker Mice

Jurassic Park

Soccer

Micro Machines 2

Primal Rag
Wing Commander III

Shellshock

RoadRash

Alien Ttilogy

Agile Warrior F111X

Battie Arena Toshinden Remix

Power Rangers

Golden AXE -DUEL

solution

to
Od

Cockwork Knight

World Championship Soccer 2

Warlock

Lista przebojów

Listy

Eguinox - czytelnicy nadesali

Battie Squadron the Destniction... - czytelnicy nadesali
Jack the Nipper - czytelnicy nadesali

Savegamer

Gracz Kcik Internetowy

Dyrek

Strife

Kick Oft 96

Lemmings Paintball

Sensible Golf

Primal Rag
Legends

Uniwersytet Gracza

Okostna

Megatripak

Mega-lo-Mania

Syndykat zbrodni

Fears

owca gów
Sensible World of Soccer E.CI. 95/96

Micro Machines 2 Toumament Edition

Judge Dredd

Black tfiper

Star Wars

World Rally Fever

Pluge

and

play

-

czyli

konsole



Pooenie
W ostatnich dniach zmienio si dra-

matycznie pooenie redakcji. Obecna

jej siedziba mieci si okoo 7 pokoi

dalej na wschód ni poprzednia. Tele-

fon, adres i metra pozostay te same.

Przeprowadzk przeprowadzono na

fali zmian jakie spontanicznie, konsek-

wentnie i niezmiennie od pocztku ro-

ku s realizowane w pimie. Ostatnia

faza zmian najwyraniej ju wikszo-
ci redaktorów zbrzyda, tote kto móg
uciek z miejsca staego pobytu tuma-

czc si urlopem. Przeprowadzka

spada wic na BadJoya i Sir Haszaka.

którzy nie wykazali si czujnoci
i zostali w charakterze tych, co gasz
wiato. Poniewa jednak kto musia

robi kolejny numer (znów pado na

BadJoya i Sir Haszaka), wic po prze-

rzuceniu mebli zakoczyli prace fizycz-

ne zostawiajc kosmiczny baagan
(kto by, a par osób miao to niesz-

czcie, mia wtpliw przyjemno
zobaczy obraz ndzy i rozpaczy).

Prócz redakcji pooenie zmienia

Dobrochna. Gdy praca nad numerem
miaa si ku kocowi, ta znikna w nie-

wyjanionych okolicznociach nie poja-

wiajc si ani w redakcji, ani w domu,

ani w znajdujcym si w ssiedztwie

sklepie spoywczym (celem uzupenie-

nia pynów ustrojowych)! Wyjanienie

okazao si proste - jako artystka pos-

ugujca si jzykiem obrazów zapom-

niaa, jak korzysta si ze sowa druko-

wanego. By zwalczy wtórny analfabe-

tyzm, skrya si w jakim bliej nie zi-

dentyfikowanym zaktku Warszawy

i przeczytaa ksik (przynajmniej tak

owiadczya na konferencji prasowej

zorganizowanej dla czonków redakcji

nastpnego dnia po odnalezieniu).

Pooenie zmieni równie Emilus.

Do niedawna przynalea on do redak-

cji wypoyczajc swe talenty progra-

mowi telewizyjnemu, który wymyli
1 prowadzi. Ód niedawna natomiast

okazao si (cakiem niespodzianie,

rzecz jasna), i jest dokadnie na od-

wrót. Szok by podobny do tego, jaki

przeyli ludzie dowiedziawszy si, e
Ziemia nie jest paska.

Ostatnia zmiana pooenia wie
si ze znajom pizzeri, do której cza-

sem zagldamy, aby posili si nieco

zmczeni bezczynnoci w redakcji

(nie podamy nazwy, bo prócz nas jada-

j tam inni sawni ludzie i mogliby si
zrazi, cho zrazów si tam nie serwu-

je). Otó pewnego dnia zauwaylimy,
i nawet tak skalany donosicielstwem

zawód kelnera nie pozwala czasem na

podanie potrawy bez wypadku. Bad-

Joy mia szczcie by obsugiwany

przez kelnerk, której po dwakro nie

udao si donie... saatki! Zbyt ostro

wchodzia w zakrty.

Koczc tym akcentem kulinarnym

(na inny chwilowo nas nie sta o czym

za miesic) i yczc udanych resztek

wakacji

podyrowa Triumwirat
w skadzie

Emilus jeszcze?)
I

Sir Haszak
(nie wszyscy obecni)

PS. W tym miejscu pragniemy ser-

decznie przeprosi za karygodne nie-

dopatrzenie jakie miao miejsce w re-

lacji z naszego skromnego jubileuszu

50-numemicy. Otó piszc o gociach

z firm dystrybuujcych gry nie wspom-
nielimy nic o najliczniejszej chyba gru-

pie reprezentujcej Digital Multimedia

Group. Wszystkim przybyym na nasz
imprez pracownikom DMG gorco
dzikujemy i obiecujemy poprawi si
przy relacji z kolejnego jubileuszu.
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Skuszona z pewnoci sukcesem

Warcrafta i C&C Interplay wyda za-

mierza swoj rozgrywajc si w cza-

sie rzeczywistym strategi. Osadzonej

w rpgowskim wiecie Forgotten Realms

„Blood & Magie" spodziewa si b-
dziemy na PC-CD w listopadzie tego

roku. Gracz jest tu obdarzonym wielk

moc magiem, który wzywa przez por-

tal lojalnych Akolitów, by pomogali mu

w jego podbojach. Akolici zmieni si

mog w potniejsze kreatury w ró-

nych magicznych miejscah. Owa moli-

wo transformacji w poczeniu

BLOOD & MAGIC

z przemylan eksploracj rodowiska

ma stanowi o sukcesie w rozgrywce,

w której bdziemy konkurowa z po-

dobnymi nam akncymi wadzy czar-

noksinikami. Fantastyczne bronie,

skrzynie pene skarbów, magiczne elik-

siry i czary, 28 unikalnych potworków

w 25 misjach - czekamy z niecierpli-

woci.
OMe

Jest rok 2227. Statek kosmiczny „Toronto" wyldowa na planecie Albion w poszuki-

waniu bogactw naturalnych. Planeta okazaa si zamieszkaym i tajemniczym wiatem.

Jako Tom DiscoJI, pilot przybyy z ekip odkrywcz, musisz ustrzecyjc na niej cywi-

^ okazji zgbi jej tajemnice (np. w jaki sposób przybyli na ni Celtowie

w 400 roku naszej ery). Gr rozpoczyna bdziemy bo-

haterem, ale póniej docz do niego kolejne postacie

rodem z klasycznego fantasy (druyna moe liczy do 6

postaci). wiat bdziemy oglda na przemian dwu-

i trójwymiarowy, a od kadego ze spotkanych mieszka-

ców Albionu bdziemy mogli wycign jakie informac-

je. Podczas bitew bdzie trzeba si wykaza odrobin

mylenia strategicznego. Zadania jak i bitwy nie maj.

zdaniem autorów, by nie do przejcia - wszystkie maj

si zoy na ciekaw, wcigajca przygod.

Gra (PC-CD) firmy Blue Byte ukae si na rynku pol-

skim ; i spraw firmy CD Projekt we wrzeniu
Paniusz

Firma SCI zaprasza do wzicia udziau w szalonym wycigu. Wraz z 26 kierow-

cami bdziesz walczy o tytuy Króla Krwawych Jatek i Ksicia Karamboli. Prócz

jazdy mona bdzie strzela do konkurentów (ju gdzie pisaem o podobnej grze

w tym numerze), a skuteczny strza mona bdzie wymieni w sklepie na naprawy

i now bro. Ale musisz uwaa, gdy przeciwnicy s pamitliwi i przy pierwszej

nadajcej si okazji zechc wyrówna

rachunki. Przez ca gr prowadzony b-
dzie ranking kierowców od miejsca 99 do

1. Im wyej si w nim znajdziesz, w tym

niebezpieczniejszych wycigach bdziesz

móg uczestniczy i tym lepsza bro b-
dzie na Ciebie czekaa w sklepie.

„Carmageddon” pojawi si w 4. kwarta-

le tego roku i bdzie chodzi na kompute-

rach PC-CD. Jego dystrybutorem w Polsce

bdzie Digital Multimedia Group.
Pacjusz

Carmageddon

Po co komu kot? Ano po to.

ta to nie tylko przyjemnoci -

go zachowa, ale take kilka mniej przyjemnych sprai

teraz kady moe zainstalowa sobie program Catz (WIN, MAC) firmy

Do wyboru mamy pi licznych kociaków rónicych si nie tylko

take osobowoci. Wychowywanie i obserwacja kota moe
doci. Oprócz tego

dzie dzielnie pilnowa naszego

tera stanowic przy okazji

screen saver. Wicej

miesic.

PS. Mouse included.

CATZ

Od wielu miesicy Bethesda wrzucaa

na Internet kolejne screeny do drugiej

czci swego monumentalnego dziea El-

der Scrols, a wydanie gry cigle przesu-

wano. Obecny termin to tegoroczne lato.

Daggerfall ma nie powiela bdów i wypa-

cze Areny jednoczenie utrzymujc co

w niej byo dobrego i dodajc wiele nowych

elementów. Gównym zadaniem gracza

jest wypenienie misji zleconej przez Impe-

rartora, a dotyczcej rozpoznania intrygi,

która prowadzi moe do próby obalenia

wadcy. Jak na rpg przystao nie musimy

sztywno trzyma si naszej misji i moemy
w ogromnym, piknym i niebezpiecznym

wiecie Tamriel wybra dowoln drog po-

szukiwa ledzc historie o szalestwie.

mioci, czarnej magii, zdradzie oraz spis-

ku zmierzajcym do przywoania potnej

mocy sprzed tysicy lat. Gracz podróo-

wa bdzie po wszystkich rodzajach tere-

nu: górach, nizinach, take pod wod
i przez inne wymiary. Dokonywa bdzie

tego móg na piechot, na koniu lub na ok-

rcie. Handel, partcypacja w cechach rze-

mielniczych, a nawet szmuglowanie b-

dzie atrakcj dla mioników strategii.

Gra ukae si na PC-CD.
Dixie



Na zim tego reku Psygnosis planuje

wydanie drugiej czd wspaniaej przy-

godowi Dtscwodd. wiat w którym roz-

grywa si a^cja powstaw ksikach mis-

trza humoru Terrego Pratcheta. Podróu-

jcy w rweznane na grzbiecie ogromnego

ówia ATu^a. podtrzymywany przez kilka

soni D.sk .-es: miejscem, w którym fantasy

okraszona jesJ 'wyrafinowanym artem.

I

Cele- autorów nowej gry lotniczej,

której wydawc jest Philips Media, byo
odda" e atmosfery towarzyszcej poje-

dynkom powietrznym rozgrywanym

podczas II wojny wiatowej. Zasiada-

my za sterami jednego z 13 myliw-

ców majc na celu tylko jedno - pos-

a przeciwnika na ziemi. Zaletami

gry maj by pynna animacja w wy-

sokiej rozdzielczoci, drobiazgowo

odtworzone warunki lotu kadym
z samolotów oraz wyrafinowana tak-

tyka stosowana przez pilotów stero-

Fighter Duel

Miasto Ankh Morpork dotyka kolejna tra-

gedia i jest to tym razem zniknicie mier-

ci, który uchyla si od swych obowizków.

Nikt nie chce samodzielnie umiera i miej-

skie wadzetrbi na alarm. Pragnc pora-

dzi sobie z trapicym ich problemem zat-

rudniaj staego w takich wypadkach face-

ta od brudnej roboty- jako zastpc ponu-

rego waciciela kosy wyznaczaj nasze-

go starego znajomego z czci pierwszej.

Wcielajc si wic ponownie w rol nieu-

danego maga Rincewinda, któremu jesz-

cze raz uyczy gosu niezrównany monty-

pythonista Erie Idle podróowa bdziemy
po Dysku narysowanym piknie przez

specjalistów z Hanna Barbera.

Dixie

wanych przez komputer (tych moe
by w powietrzu do 8 na raz).

Gr wydan na PC-CD w Polsce b-
dzie rozprowadzaa firma IPS CG.

Pacjusz

Firma SSG znana z takich gier stra-

tegicznych jak serie „Warlords" i „Car-

riers at War" koczy kolejn gr wojen-

n. Po raz kolejny bdziemy mieli spo-

sobno przyjrze si bliej niemieckiej

ofensywie w Ardenach w 1944 roku.

Gra wyposaona zostaa w nowy sys-

tem bitewny zaprojektowany specjalnie

dla niej. umoliwiajcy dowodzenie do

poziomu regimentu. Bitwa podzielona

zostaa na 6 scenariuszy (ostatnim jest

rozegranie caej). Opraw gry ma sta-

nowi peny katalog uzbrojenia uyte-

go w Ardenach.

The Last Blitzkrieg

Monty Python and

the Ouest for the

Holy Grail

Jeli nic si nie zmieni, w Polsce

dystrybutorem gry przeznaczonej na

platform PC-CD bdzie firma IPS CG.
Sir Haszak

Za spraw firmy 7th Level ukazaa si
wanie kolejna zmontyphytonizowana

gra, która zdaniem autorów jest strate-

giczna przygodówk lub przygodow
strategi. Na miaków chccych zapu-
ci si w czasy króla Artura i zagra
w .najlepsz gr CD roku Paskiego
932" czekaj liczne atrakcje w postaci a-

migówek oraz oryginalnych gier (np. dla

naogowców .Palenie czarownicy", dla

sportowców .Rzut nieboszczykiem", dla

nlmfomanów .Trzepanie dziewicy").

Gra najprawdopodobniej nie bdzie
miaa legalnego dystrybutora w Polsce.

Pacjusz

i

OM By moe jesieni (cho raczej na po-

C23tku przyszego roku) dotrze do nas

sequel gry Ecstatica, której pierwsza

C2 pojawiwszy si w 1995 odniosa

spory sukces wykorzystujc sprawdzo-

ny pomys Alone In The Dark (filmowy

sposób prezentacji akcji z rónych za-

montowanych na planie kamer). Nowa-
torsko produktu polegaa na zastpie-

niu kanciastych wieloboków znacznie

adr :

:j wygldajcymi elipsoidami. O akcji wiadomo z grubsza co nastpuje.
Twoja ojczyzna jest w niewoli okrutnego czarnoksinika, którego obrzydliwi

sudzy terroryzuj ludno. Postanowiwszy obali tyrana bdziesz gania po
zamkach, zamkowych piwnicach, po mrocznych lasach i nawiedzonych cmen-
tarzach rozwizujc zagadki, uciekajc przed duchami i zabijajc gobliny, a na
koniec czarnoksinik zostanie pokonany.

Dixie

JSTATICA 2

Ju we wrzeniu ukae si sequel znanych wycigów robiony przez francuskich

programistów znanej grupy Cryo dla firmy Mindscape. Utrzymana zostanie formu-

a telewizyjnego show, w którym Lance Boyle i jego urocza asystentka (idiotka

doskonaa, to trzeba zobaczy!)

komentowabd Twe osigni- ^
cia na torze. Zawdzicza je b-

j

dziesz zarównio sprawnoci M
w kierowaniu samochodem,
jaki celnoci strzelania. W prze-

kazanym nam demie trasa wyg-

lda bajecznie i chodzi szybko

nawet na 486. Na pen wersj

przyjdzie nam poczeka niedu-

go, bo do wrzenia. Dystrybuto-

rem gry w Polsce bdzie Digital

Multimedia Group. -- _
Patcjusz Megarace 2

Mnoprose szykuje nowy symulator - sdzc z zapowiedzi, postnowili powtórzy
wszystko to, co zostao robione w „Eurofighterze 2000" i doda troch od siebie. La-

ta bdziemy nad Kore, biorc udzia w olbrzymiej wojnie, w której cay czas co
si dzieje - d atakuj tych, a tamci tamtych, a jeszcze tamci wprawdzie lec gdzie

indziej, ale mog po drodze wpa na pomys, e zaatakuj nas. Do dyspozycji

bdziemy mie jedn maszyn, w bardzo konkretnej wersji - F 16 Bock 52. Obraz
- sdzc z zapowiedzi - wietny, realizm bardzo wysoki, a i sztuczna inteligencja

wszystkich biorcych udzia w wojnie ma by na niespotykanym dotd poziomie.

Catesc ma dziaa pod Windows ‘95, korzystajc z technologii Direct Draw - co na
posk tumaczy si jako wykorzystanie wszystkich sprztowych dopalaczy graficz-

nych Przewidziane s opcje gry w sieci (bardzo rozbudowane), tudzie zupena no-

wo - moliwo wywietlania na dodatkowym monitorze

jednego z MFD (Mufti Function Display). Ten dodatkowy
monitor to Hercules, który zapewne kurzy si u niejednego

w garau, czekajc nie wiadomo na co. Teraz wreszcie wia-

domo. Premiera - pierwsza poowa ‘97.

Robaquez

2000 NetWork Edition
Nowa wersja klasycznej ju gry, jak jest

„Sim City 2000", stworzona zostaa przede

wszystkim po to, by da mono wzicia

udziau w grze dwóm lub wicej graczom

(oczywicie bdzie mona wczyta miasta

z „SC2000"). Przewidziano gr po sieci LAN
(do 4 osób), przez modem (do 2) i przez In-

ternet (do 4 osób). W sieciowym „SC2000"

gracze bd mogli wspópracowa dziki

wprowadzeniu nowym elementów gry: handlowi towarami i usugami, glosowaniu nad
rozporzdzeniami miejskimi oraz opcji prowadzeniu rozmówek podczas gry. Jednocze-
nie mog rywalizowa o zarzdzanie jak najwiksz powierzchni terenu.

Gr przeznaczon na komputery PC-CD z Windows 95 w Polsce rozprowadza
bdzie firma IPS CG. Wydanie gry przewidywane jest na sierpie.

Sir Haszak

Akcja S6ol*=v3 doskonaej gry strate-

gicznej*-^ f*ev. Worid Computing rozpo-

czyna s«~w 25 at po zakoczeniu z wersji

pierwsz. Lord f*arfist umiera, a jego dwaj

synowie Arohbejj i Roland staj do walki

o wadza Wybucha wojna domowa.

Do gry wprowadzono dwa nowe rodza-

je stworze (o>%vieotov i czarowników),

nowe rodzaje terenu, a take rozszerzono

umiejtnoci bohate-

rów, dziki czemu mo-

emy gr parafewa
jak czyst RPG wa-
czc tymi samymi do-

haterami, 102

ich zdolnoci i

niajc kolejne misje.W liczbach monagr
okreli nastpujco: 40 kampanii, 50 ro-

dzajów oddziaów, 60 typów czarów i 70

odmian artefaktów. Atmosfery maj przy-

dawa grze liczne wstawki filmowe, ma
by take zauwaalna poprawa inteligencji

komputera oraz sporo moliwoci gryw ki-

lka osób (od gry w kilka osób na jednym

komputerze po pojedynki w Internecie).

Gra w formacie PC-

CD ukae si w listo-

padzie. Jej dystrybuto-

rem w Polsce bdzie
firma Mirage Software.

Sir Haszak

Mionikom symulatorów firmy Ma-
xis trafia si nie lada gratka. Bd
mogli przelecie si helikopterem po

zaprojektowanym przez siebie mie-
cie, do gry bowiem bdzie mona
wczyta pliki z „Sim City 2000", które

zostan przetworzone na obraz 3D.

Wszyscy Ci, którzy nie maj jeszcze

dowiadcze z „SC2000" równie b-
d mogli si bawi, gdy „SimCopter"

jest samodzieln gr i nie potrzebuje

„SC2000" - zawiera wasny pokany
pakiet miast. Wród czekajcych na

nas misji znajdziemy ciganie przes-

tpców, gaszenie poarów, ratowanie

ludzi, opanowywanie rozruchów. Jeli

wybierzemy drog kariery, mamy szan-

s polata rónymi typami migowców
bardziej zaawansowanymi technicznie.

Gra przeznaczona dla PC-CD z Win-

dows ma pojawi si w jeszcze w tym

roku (producent nie precyzuje kiedy).

Jej dystrybutorem bdzie IPS CG.
Pacjusz



Po miastach, farmach czy mrowis-

kach firma Maxis zdecydowaa si
na zrobienie symulacji golfa. Spo-
ród innych tego typu programów

wyrónia go modu Course Archi-

tect. dziki któremu bdziemy mog-

li zaprojektowa swe wasne pole

golfowe. Dobrych wzorów dostar-

cz nagrodzone pola Rancho La

Quinta i The Prince of Kaual autorstwa mistrza tej sztuki Roberta Trenta Jonesa, jr.

Kade pole mona przez rozpoczciem walki obej, za nowy interfejs obsugi

ma zapewni idealn koordynacj oka z rk. Przed gr mona bdzie wszelkie

parametry pogodowe, widoki kamery itp. W „SimGolfa" bdzie mona zagra
przez Internet lub po sieci.

Gr przeznaczon dla komputerów PC-CD z Windows 95 rozprowadza bdzie
najprawdopodobniej firma IPS CG.

Pacjusz

WipeOut 2097

Jak oznajmiaj autorzy ma to by
penokrwisty sequel zwariowanej ci-

ganki ze wszystkim lepszym, szyb-

szym, bardziej urozmaiconym — sa-

me ogólniki. Zagrzebawszy w szcze-

góach mona dowiedzie si, i na trasie bdzie znajdowao si do 12 maszyn,

pojawi si nowe rodzaje broni, moliwe bdzie odniesienie trwaych uszkodze
pocztkujcy zabd mieli mono potrenowa. Profesjonalici wczajcy tryb

EXPERTbd mogli pojecha 50% szybciej. Klimat zapewni muzyka techno-rave

Gr, majc ukaza na jesieni w formacie PC-CD, w Polsce wyda firma CD
Project.

Pacjus2

Drugacz bardzo dobrej gry strate-

gicznej przeznaczonej na PC-CD prze-

niesie nas w czasy powojenne. Tym ra-

zem bdziemy dowodzi zgrupowaniami

pancernymi tak NATO jak i Ukadu War-

szawskiego w Europie, Korei i na rod-
kowym Wschodzie w latach 1950-1999.

Wie si to oczywicie z unowocze-

nionym sprztem bojowym.

Gra nie zmieni si jeli chodzi o pre-

zentacj waki (mapa podzielona na

heksy, walka podzielona na tury) i licz-

Steel Panthers 2 -

Modern Rifles

b wspóczynników opisujcych kad
jednostk. „Steel Pathers 2" powinny

pojawi si w sklepach we wrzeniu.

W Polsce ich dystrybutorem bdzie Di-

gital Multimedia Group.
Sir Haszak

chroni ma
gracza pole siowe. Walczy mona na 20 arenach z 60 inteligentnymi przeciwni-

.Symulator gladiatora*, nad I

rym pracuje firma SCI b
z co najmniej dwóch powodów

gr nietypow dla swego gatun-

ku, czyli mordobi. Pierwsze to

patrzenie na wiat oczami I

wanego przez gracza I

druga to uywanie podczas tu

czenia przeciwnika rónych

dzajów broni, take palnej. Prze
strzaami wrogów

lerwsze te

sami kiero

bohatera

kami, z których kady prezentuje odmienny styl walki. Twe zadanie sprowadza si

oczywicie do tego, aby zosta ostatnim ywym gladiatorem na arenie.

Gr zapowiadan na 4 kwarta, a przeznaczon na komputery PC-CD na pc -

skim rynku rozprowadza bdzie firma Digital Multimedia Group.
Pacjusz

Ta gra jest odwieeniem strzelanki z 1991 roku.

Oczywicie wszystko poza tytuem i fabu si zmie-

nio. Przede wszystkim grafika, która w wersji na

PC-CD jest w peni cieniowana i teksturowana.

Wcielamy si w rol eks-onlerza jednostek spec-

jalnych. któremu porwano córk gdy spokojnie od-

poczywa na emeryturze. Porywaczy ciga bdzie-

my helikopterem lub samochodem terenowym z na-

pdem na cztery koa. W walce pomog Ci pojazdy wyposaone w specjalne rodzaje

broni (z angielska Special Weapons Interdiction Vehicles - SWIV) pozwalajce na gad-

kie usuwanie stanowisk ogniowych wroga, stacji paliwowych, koszar, czy kwater dowo-

dzenia. Do przejcia mamy 4 krainy (umiarkowan, antarktyczn, ksiycow i mar-

sjask). Moe by gorco, gdy na ekranie moe si pojawi na raz do 100 obiektów

(ciekawe jak szybko wtedy chodzi gra).

Wydanie gry przewidywane jest na 4 kwarta tego roku. Dystrybutorem wersji

przeznaczonej na PC-CD bdzie w Polsce firma Digital Multimedia Group.
Pacjusz

Zrobia si przyszo (nic nowego) i wikszo rzdów i korporacji finansowych

i przemysowych wykorzystuje do zaatwiania swoich spraw niewielkie grupy dobrze

wyszkolonych najemników. Zostajesz wanie takim najemnikiem - Twoje zadanie

polega bdzie jednak nie tyle na bieganiu i strzelaniu, co na myleniu - bowiem gra

jest skrzyowaniem strategii wojskowej i ekonomicznej. Masz by dobry nie tylko na

polu walki, ale i w zarabianiu pienidzy, któres waciwym miernikiem Twoich umie-

jtnoci jako najemnika (skojarzenia ze „Strike Commanderem” nie bezzasadne).

Zdaje si, e cao bdzie koncepcyj-

nie zbliona do „Jagged Alliance 2" - ma-

my do wyboru kilkudziesiciu najemników,

róne typy broni, moliwo trenowania

swoich ludzi, negocjowania kontraktów,

a sama walka odbywa si w trybie turo-

wym. Cao (robiona przez New World

Computing) ma by gotowa w listopadzie

biecego roku.

Borek

Warwind
Spokój staroytnych cywilizacji Obcych

zosta zakócony, co stao si wystarcza-

jcym powodem do wojny. W walce star-

y si cztery rasy, z których kada dyspo-

nuje waciwymi sobie machinami obl-
niczymi. Tak zaczyna si akcja nowej gry

strategicznej rozgrywanej w czasie rze-

czywistym zapowiadanej na wrzesie
przez firm Mindscape na komputery PC-CD z Windows 95. Z atrakcji prócz walki

w 30 przygotowanych scenariuszach czekaj nas niewidzialne oddziay, rzucanie

czarów, prowadzenie dyplomacji i dbanie o kondycj ekonomiczn pastwa. Po-

mylano take o grze w sieci i przez modem.
W Polsce dystrybutorem gry bdzie Digital Multimedia Group.

Sir Haszak

Wbrew pozorom nie jest to próba odgrzania produktu Microsoftu, a zupenie nowa

gra - planowana na dwie platformy conajmniej (PC i PSX). Tym razem za zrobienie

gry tak realnej jak odjazdowej wzili si spece z Psygnosis. Wszystkie tory zostay

skopiowane z du dokadnoci w oparciu o plany budowlane a otoczenie w opar-

ciu o zdjcia i filmy; podobnie jest z bolidami - ich osigami i zachowaniem na trasie

Kierowcy maj by inteligentni i jedzi wedug wasnych zaoe taktycznych

Wszystko to wymagao uzyskania caej serii zgód i licencji - ale ma si opaci, dzi-

ki nieprzecitnemu stopniowi realizmu.

Od strony sprztowej niewiele na razie da si
powiedzie - ale zdaje si. e bez akcelerato-

rów mona bdzie w najlepszym wypadku obej-

rze sobie slideshow, a nie porzdn gr (zapo-

wiadana prdko na PSX - 20 fps). O terminie

wydania na razie brak bliszych danych.

Borek

Formula 1 World Championship Racing

Prosz si nie dziwi i nie wysya n£

adres redakcji listów z bombkami, tc

nie my profanujemy ten tytu. Novr,

„Scorched Earth" ma by strzelanka

3d (techonologie zblione do tyci-

z „Ouake’’. „Descenta" czy „Termina

Velocity'’). Jako jedyny pozostay prz,

yciu pilot ultra super hiper pojazd,

mogcego lata jak myliwiec lub je-

dzi jak czog mamy zniszczy kolejn>

najazd obcych. Obcych s co najrnnie.

trzy typy - jaszczurki, pajki i ptaszki, wszystkie niezwykle mdre, sprytne i nie-

bezpieczne jak nieszczcie. Podobno akcja bdzie szybka, grafika rewelacyjna

a jak ju nam si znudzi gra w pojedynk bdzie mona gra po sieci (tylko ja

w tym momencie wyjani fakt, e jestemy OSTATNIM pozostaym przy yciu?)
Borek

INTEL OUTSIDE 3

Ju po ra trzeci grupa Union organizuje w warszawskiej Stodole cop'

party pod nazw Intel Outside. Tym razem zjazd przeznaczony jest dl;

uytkowników komputerów Amiga, PC i C64. Oprócz tradycyjnych kon

kursów na najlepsz grafik, muzyk i demo, przewidzianych jest mnós
two atrakcji. Przez cay czas imprezy bdzie dziaa Manga Room w któ

rym wywietlanebd japoskie filmy animowane. W imieniu organizato

rów serdecznie wszystkich zapraszamy. Impreza odbdzie si w dniac

30-31 sierpnia, zaczynamy ju o 8 rano.

ADJ0 1



sukcesy; choby ostatnio „Skaut Kwa-

termaster”)-

Pacjusz

9 wrzenia wejdzie do sprzeday superprodukcja firmy L.K. Avalon przezna-

czona na komputery PC-CD z Windows 95. Jest to chyba pierwsza polska gra,

w któr woono tak duo wysiku i pieszczono tak dugo (o grach pieszczonych

i nieukoczonych nie wspominam). Prace nad przygodówk, bo tego typu jest to

gra, rozpoczty si 3 lata temu. Od tego czasu powstao 100.000 klatek animac-

ji, i GB efektów dwikowych, kilkadziesit minut specjalnie skomponowanej
muzyki oraz grafika wykonana w wysokiej rozdzielczoci w True Colorze (16 mi-

lionów k -Jerów). Skala projektu jest wic nieporównywalna do dotychczasowych

posklch produkcji. Nic te dziwnego, e gra mieci si na dwóch CD.
Nasz bohater przeywa objcie wadzy na Ziemi przez kobiety (te wprowadza-

j Matriarchat zamiast Republiki), zostaje upiony i przenosi si do XXI wieku.

Wsz\ scy o dobrym wchu z pewnoci wyczuli „Seksmisj". I moe dobrze, bo
gra ma zawiera spor dawk humoru.

Dodatkow atrakcj ma by zawarto
p jdeT*a i.oodaj za autorami): supermiesz-

-e wikudziesiciostronicowe opowiadanie

f prowadzajce, karta konkursowa (do wyg-

rana wiele ciekawych nagród) I niespo-

dzianka.

Jak wida gra wyglda naprawd dob-

nie. c rcmocja zapowiada si w dobrym za-

chodnim stylu. Pozostaje mie nadziej, e
r/waino równie dorówna zachodnim hi-

tom (na tym polu L.K. Avalon ma ju pewne

L/J

Microsoft na powanie wzi si za gry (oczywicie przeznaczone s
na PC z Windows 95). Pierwsz jego produkcj, która ukae si w Pol-

sce najprawdopodobniej ju we wrzeniu, bdzie gra strategiczna. Jej

akcja rozgrywa si w czasie rzeczywistym. Jej miejscem bdzie wybrze-
e Normandii (skd my to znamy?) podczas ldowania aliantów (dok-

adnie od 6.06. do 18.06.), a dowodzi bdziemy albo onierzami ame-
rykaskiej 29 Dywizji Piechoty albo niemieckiej 352 Dywizji Piechoty.

Szczególn uwag przyoyli autorzy (s nimi znani z serii „V for Vic-

tory" ludzie z Atomie Games) do psychologii walki. Dr Steven Silver zaj-

mujcy si wanie tym tematem na Tempie University czuwa by o-
nierze, majcy w grze zrónicowane charaktery (kady opisany zosta

kilkoma wspó-
czynnikami),
reagowali sto-

sownie do
swych predys-

pozycji nie tyl-

ko na wydane

Close

Combat

im rozkazy, ale take ostrza prze-

ciwnika, straty wasnych oddzia-

ów czy zdobycie wanych pun-

któw stategicznych.

Z 6 bitew, które mona byo wy-
dzieli z operacji ldowania Alian-

tów, zrobiono 36 scenariuszy, któ-

re mona tradycyjnie rozgrywa
pojedynczo lub w trybie kampanii

(wtedy szczególnego znaczenia

nabieraj wspóczynniki onie-
rzy).

Z elementów, które mniej przy-

daj si w grze mie bdziemy
sporo filmów archiwalnych poda-
nych wraz z komentarzem skut-

ków zakoczonego dopiero co za-

dania lub wytumaczeniem kolej-

nej misji oraz moliwo nagrania

bitwy dla potomnoci.
Otrzymana od Microsoftu Pol-

ska wersja beta gry zapowiada
bardzo interesujcy produkt.

Z ostatecznymi ocenami pocze-

kamy jednak jak zwykle do wpad-
nicia nam w rce peniej wersji.

Sir Haszak

Ph : ips lnteractive wyda wanie przygodówk w formie interaktyw-
nego filmu - mroczny krymina, w którym znajdziemy seks, morderstwo
oraz intryg. Popeniono morderstwo. Ofiar jest kochanek Elizabeth

Djran (w tej roli zobaczymy liczn Jennifer 0’Neill znan choby
z Pic t-obo" Howarda Hawksa czy „The Innocent" Luchino Viscontie-

gc). Kolejn ofiar ma by ona. Musisz temu zapobiec! Cay czas po-
w-rrenie jednak uwaa, by samemu nie zosta oskaronym o podgl-
da^ e ab nawet rozpoczcie przygotowa do kolejnej zbrodni.
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Advanced Tactical Fighters

Zacznijmy od tego, e w tej

grze nic nie jest zgodne z tym,

czego mona po niej oczekiwa.
Po pierwsze, wcale nie jest to

nowa gra. Po drugie, wcale nie

lata si w niej wycznie myliw-
cami. Po trzecie - dobrze, nie

bd si dalej znca, cho
mógbym. Troch mi ulyo. Za-

nim napisz, dlaczego mnie tak

„ATF” wyprowadzi z równowa-
gi, napisz co innego - graem
w niego przez kilkadziesit go-

dzin, cho ju po kilku byem
w stanie napisa wszystko to,

co znajdzie si w tym tekcie.

Wychodzi na to, e graem dla

przyjemnoci, czyli gra jest ca-
kiem nieza - ale kilka prostych

jej si naley. I dostanie.

„ATF” by od jakiego czasu
anonsowany jako rewelacyjny

symulator, pierwszy program
zrobiony w kooperacji przez

Electronic Arts (znamy, znamy)
i Janes (nie znamy? najwiksze
na wiecie wydawnictwo zajmu-

jce si sprztem wojskowym;
ich roczniki s podstawow lek-

tur nie tylko dla amatorów zaj-

mujcych si technik wojsko-

kwestia podobiestwa - we
wszystkich grach wykorzystano
dokadnie ten sam kod, do tego
stopnia, e eby uruchomi
„ATF” na Gravisie skorzystaem
z lecych w naszym BBS-ie
driverów do „U.S. Navy Fig-

hters”. Zadziaay, jakby nigdy
nic. Zmienio si to pod plan-

szami, dodano edytor misji,

zmieniono samoloty, z których

mona korzysta - i to wszys-
tko. Nawet w instrukcji napisa-

no, e jej cz to przedruk.

Po drugie - tu ju si cze-

piam, ale nie mog sobie odmó-
wi tej przyjemnoci - z tytuu
wynika, e lata si bdzie my-
liwcami. Jeeli B-2A (bombo-
wiec wykonany w technologii

stealth) albo AC-130U (samolot

transportowy na bazie Hercule-

sa) to myliwce, to maluch Na-

czelnego jest bocznokoowym
okrtem podwodnym z propeler-

kiem do latania na Ksiyc.
Waciwie w tym

miejscu mógbym
skoczy, od-

s y a
j

c

wszys-

mm.
t -

TiM

w, ale i dla

zawodowców). Poczenie
umiejtnoci tworzenia gier z ol-

brzymi baz szczegóowej wie-

dzy na temat wszelkich typów
sprztu wojskowego miao da
w efekcie program przebijajcy

wszystko to, co zostao do tej

pory wydane. Takie byy przynaj-

mniej zaoenia - zobaczmy, co
z nich zostao w praniu.

Jak ju napisaem - po pier-

wsze, nie jest to wcale nowa
gra. Symulator jest oparty na
engineMe „U.S. Navy Fighters”

(„U.S. Marin Fighters”, „U.S.

Navy Fighters Gold” - mona
nic nie podkrela, wszystkie
trzy tytuy s waciwe, cho
tylko dwie z gier zostay wyda-
ne w Polsce). I nie jest to tylko

tkich do
TS 6/95 i 3/95, w których

opisywalimy dwa z wymienio-
nych wczeniej programów.
Postanowiem jednak jeszcze

raz da grze szanse, moe kto
jej jeszcze nie kupi i da si za-
pa dopiero teraz?

Zacznijmy od garci szczegó-

ów technicznych. „ATF” potrafi

dziaa zarówno w niskiej roz-

dzielczoci (320*200) jak i w wy-
sokiej (640*480 lub 600*800),

cho nie polecam ani tej pier-

wszej (bo obraz jest marny) ani

tej ostatniej (bo za wolno, nawet
na PI 33). O ile pamitam, rok te-

mu Rooshkeen sugerowa mini-

mum 486-100 do wysokiej roz-



dzieczoci - w grze nic si nie

zmienio i jego uwagi mona naj-

wyraniej powtarza w dalszym
cigu, to samo dotyczy wyma-
ga pamiciowych (8 mega).
,,ATF’ nie potrafi niestety obsu-y Gravisa (oferowany jest za

to szeroki wybór klonów Sound
Blastera), ale mona sobie z tym
poradzi korzystajc z driverów,

o których bya wczeniej mowa
(s u nas w BBS-ie, mona je te
cign ze róda, czyli ftp.gra-

vis.com). Generowany obraz
jest cakiem niezy (cho widzie-

limy niedawno lepszy),

a dwik jestem

gotów uz-

n a

my dostp niespecjalnie skom-
plikowane. Mam nawet wrae-
nie, e jak na symulator, do któ-

rego przyznaje si Jane s gra

jest zbyt uproszczona. Dwa ata
temu, czy rok temu, nie mia-
bym adnych wtpliwoci kla-

syfikacyjnych - uznabym
„ATF” za symulator pen gb.
Dzisiaj jednak waham si, czy
przypadkiem nie zaczyna to by
raczej gra z kategorii „strzelan-

ka na motywach lotniczych" -

jako za atwo udao mi si wy-
ldowa za pierwszym podej-

ciem. A taki dobry to ja nie

jestem. Podobnie jest w czasie

walki - chwilami wszystko jest

a za proste, cele zbyt atwe do
wykrycia i zniszczenia a prze-

ciwnicy lamazarni jak niesz-

danych o wszystkich typach bro-

ni i uzbrojenia, jakie mona spot-

ka w grze. Tytuowe zaawanso-
wane samoloty maj nawet - op-

rócz zestawu danych taktyczno-

technicznych i informacji o pla-

nach produkcyjnych - krótkie fil-

miki na swój temat (pierwszy raz

widziaem B-2A w locie, cho
ledz róne filmy w rónych
stacjach telewizyjnych).

Tym, co chyba najbardziej mi
si spodobao, jest bardzo sen-

sowny edytor misji. Wprawdzie
trzeba go rozgryza troch me-
tod prób i bdów, jako e opi-

sany jest w instrukcji cokolwiek
po ebkach, ale naprawd mo-
na wygenerowa misje w któ-

rych da si bada róne zaoe-
nia taktyczne bd próbowa
zgra w czasie róne dziaania.

Najpikniejsze co mi si udao,
to puci przodem dwa klucze

F4G z zadaniem zniszczenia ob-
rony przeciwlotniczej (Wild We-
asel), a potem nadlecie same-
mu F22 I zbombardowa budy-
nek z HQ przeciwnika -

a wszystko zgrane

niej, za dobry w te klocki to ja

nie jestem). „Advanced Tactical

Fighters" to kawa dobrej robo-

ty, godny polecenia fanom sy-

mulatorów - jednak przed kup-
nem wecie pod uwag, e by
moe macie ju t gr w domu.
Jeeli tak (a jeeli jeszcze
w midzyczasie latalicie takim

jednym cackiem, które otrzyma-
o rekomendacj) - to lepiej si
powanie zastanowi, czy na
pewno warto kupi „ATF"...

Robauez
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za rewelacyjny.

W ^ATF" mona gra w poje-

dynk. dostpne s te tryby,

w których gra si w kilka osób -

w sieci korzystajc ze standardu
IPX. albo we dwójk - korzysta-

jc z modemu ub kabelka RS.
Gra mona zarówno po tej sa-

mej stronie barykady, jak i po
przeciwnych - co daje do sze-

rokie moliwoci taktyczne.

Niestety, kady gracz musi dys-

ponowa osobn kopi gry, nie

jest to wic rozrywka tania.

Samo latanie - czyli model
lotu i obsuga samolotu - jest

stosunkowo proste, a i stero-

wanie wszystkim do czego ma-

c z c I e .

Gwoli sprawiedliwoci mu-
sz jednak przyzna, e dla

równowagi w innych misjach
celu znale nie sposób, a prze-

ciwnicy wal w nas jak w bben
zanim zdymy ich policzy.

Jak ju si krzywiem na po-

cztku, do naszej dyspozycji od-

dano kilka samolotów wpraw-
dzie bardzo nowoczesnych, ale

niekoniecznie majcych cokol-

wiek wspólnego z myliwcami.
Inna sprawa, e poza B-2A i AC-
130U wszystkie inne samoloty to

maszyny wielozadaniowe, potra-

fice narobi niezego bigosu
i w powietrzu i na ziemi. Co nie-

co o nich i o ich moliwociach
mona znale w encyklope-
dycznej czci programu - bazie

z dokad-
noci do pó minuty.

A si czowiekowi ciepo koo
serca robi, jak si co takiego

uda. O osonie z powietrza (X-

29) nawet nie wspominam, bo
to zbyt oczywiste. Wprawdzie
rozkazy jakie mona wyda
poszczególnym kluczom samo-
lotów s dosy schematyczne
i czasem brak jakiej moliwo-
ci, jednak i tak zabawa jest

przednia. W kocu mamy do
swojej dyspozycji kilkadziesit

typów samolotów, mogcych
równoczenie wykonywa prze-

róne zadania, w efekcie mona
je w powietrzu spotyka i ob-
serwowa, a czasem zestrzeli-

wa tylko dlatego, e nawiny
si pod luf.

Teraz prosz zapi pasy, bo
zbliamy si do ldowania
(a jak ju wspominaem wcze-

AOUANCf D TACTICAL FIGHTERS



migowiec
Joasi
Ostatnio wszystkie wydaw-

nictwa odczuwaj przemon
ochot na wydanie czegokol-
wiek „elektronicznego’' - czyli

zawartego na CD-ROM-ie. Nie

inaczej jest i z Janes Group -

jednak zamiast przenosi swoje
leksykony na CD-ROM postano-
wili wykorzysta zawart w nich
wiedz do stworzenia serii sy-

mulatorów (jak na razie lotni-

czych) - czyli Jane’s Combat
Simulations. Pisze o tym w tym
numerze równie Robaquez,
wic nie bd tematu specjalnie

rozwija. Rzecz jasna tak nap-
rawd wszystko to i tak robi si
jedynie dla reklamy - leksykony
Jane’s to lektlira dla niewielu,

upstrzona technicznymi wyra-
eniami i militarnymi akronima-
mi. za symulatorem bawi si
moe - a zatem i kupi - kady
(no, prawie).

Jak do tej pory w serii ukaza-

y si dwa tytuy - „Advanced
Tactical Fighters” I „AH
64D Longbow”, którym si zaj-

I 1 mierny.

„Apache AH 64” to podsta-
wowa maszyna szturmowa
armii amerykaskiej - poza
oczywicie myliwcem sztur-

mowym A10, który jednak jest

samolotem i nie wszdzie mo-
na z niego skorzysta. Apache
za to wszechstronny migo-
wiec, dobrze opancerzony, cha-

rakteryzujcy si duym
„wspóczynnikiem przeycia”
(to znaczy - moe lecie jesz-

cze przez kilka godzin po usz-

kodzeniu jakiej „ywotnej”
czci, na przykad rotora).

Podstawow broni znajdujc
si na pokadzie migowca s

samonaprowadzajce pociski

Hellfire, mona jednak te ra-

czy przeciwników rakietami

niekierowanymi i dziakiem
pokadowym (notabene sprz-
onym z celownikiem na hemie
pilota).

Apache - pomimo, e jego
moliwoci wydaj si imponu-
jce, sta si jednak maszyn
cokolwiek ju przestarza.
W szczególnoci awionika
i systemy nawigacyjne zesta-

rzay si ju znacznie - unie-

moliwiajc efektywne wspó-
dziaanie z najnowszymi maszy-
nami NATO, takim jak na przyk-

ad Eurofighter. Dlatego te
przeprowadzono modernizacj
amerykaskich maszyn, robic
„upgrade” do wersji AH
64D i AH 64C wyposaonych
w nowoczesny system kompu-
terowy i radar kontroli pola wal-

ki (umieszczony w zabawnym
talerzu nad gównym rotorem).

Wszystkiego tego mona si
dowiedzie ogldajc doczo-
ne do gry filmy, zajmujce nie-

mal w caoci jeden kompakt.
Tak, tak - jest to jeden z pier-

wszych powanych symulato-
rów nie mieszczcy si na jed-

nym krku (gry w rodzaju
„Wing Commandera” trudno
bowiem nazywa powanymi
symulatorami). Filmy te to tak

naprawd reklamówki MacDon-
nell-Douglas, czyli firmy, która

Apache produkuje, ale wanie
dziki temu s tak smakowite.
Szkoda tylko, e ogldamy je

w do maym okienku o po-

wierzchni wiartki ekranu.

Dodatkowym kskiem wygl-
dajcym niezwykle apetycznie

dla wszystkich mi-

oników militariów jest

kawaeczek leksykonu Ja-

ne’s, do którego moemy
zajrze przed kad misj.
Opisano tam co prawda jedynie

okoo 30 maszyn (nie tylko lata-

jcych - zapltaa si tam na-

wet wyrzutnia SCUD), ale za to

teksty wygldaj na ywcem
wzite z wydania tradycyjnego.

Oznacza to e s dugie, treci-
we i przede wszystkim wiary-

godne. Do kadego opisu do-
czono jeszcze dwie fotografie

(niestety czarno-biae), rysunek
pseudo-techniczny, oraz okien-

ko, w którym moemy poobra-
ca sobie trójwymiarowy model
opisywanego pojazdu. Cao
(poza obiektami) jest ywcem
przeniesiona z ATF-a. Tyle dru-

gi dysk... Jak atwo si domy-
le, na pierwszym znajduje si
waciwa symulacja...

Zanim jednak zasidziemy za
sterami naszego wspaniaego
migowca musimy jeszcze
przej trening. Pomimo bo-
wiem tego, e dziaanie wszys-
tkich systemów Apache’a nie

zostao w peni odtworzone, to

jednak i tak sterowanie jest

bardzo skomplikowane. Na
szczcie gra sama prowadzi
nas za „rczk” w szeregu de-

monstracji uczc obsugi. Poza
tym usunito wreszcie najwik-
sz zmor wszystkim mioni-
ków symulatorów - czyli ko-

nieczno nauczenia si za
kadym razem kilkunastu kom-
binacji klawiszy uruchamiaj-
cych przeróne funkcje. Tutaj

mamy moliwo wasnorcz-
nego stworzenia mapy klawia-

tury! Dodatkowo obsugiwane
s wszystkie standardowe, jak

i niestandardowe joysticki od
Phoenixa poczynajc, a na
prostych „pakach” koczc.
Po tyme kursie moemy

wreszcie wyruszy na wojn,
wybierajc odpowiedni opcj
z menu. Jest ono zreszt po-
mylane niezwykle dowcipnie -

na ekranie ukazuje si wojsko-
we miasteczko, ttnice y-
ciem, opcje za s reprezento-

wane przez
poszczególne
budynki.

Moemy bd od
razu polecie na
strzelanin - wybierajc
opcj Instant Action, bd
te wzi udzia w pojedyn-
czej misji, albo i nawet kampa-
nii. Te ostatnie okraszone s fil-

mikami prezentujcymi sytuac-

j wojenn, a e pomysy sce-

narzyci mieli nieliche, nieraz

przyjdzie nam na przykad ogl-
da mapk Polski cierajcej
si z jakim krajem ociennym.
Na cae szczcie w wikszoci
przypadków Polska bdzie pa-
stwem jak najbardziej sprzy-

mierzonym.
Po dokonaniu wszelkich for-

malnoci, w tym uzbrojeniu
migowca (nie mamy tu wiel-

kiego wyboru, tak naprawd do
dyspozycji mamy jedynie trzy

warianty wyboru broni) moe-
my wreszcie usi za sterami.

To znaczy - najpierw musimy
poczeka a modu „symulacyj-
ny” si uruchomi, a potrafi

trwa to baaaardzo dugo.
Szczególnie jeli wybralimy in-

ny, ni aktualnie zainstalowany
„teatr dziaa” (mamy do dys-

pozycji trzy) - wtedy gra bo-

wiem doczytuje go z CD-ROM-
u po czym radonie przystpu-
je do rozkompresowywania.

Wreszcie jednak pojawia si
kokpit - pojawi si za moe
w rozdzielczoci standardowej,

320x200, bd te SVGA -

640x480, w której nawet da si



I

gra, cho potrzebne do tego

Pentium przynajmniej 100MHz.
Tak naprawd to ten drugi tryb

wczeniej czy póniej okae si
nam niezbdny (na szczcie
kombinacja Alt-0 pozwoli si
midzy nimi przeczy), bo-

wiem w niskiej rozdzielczoci

praktycznie nie sposób odczy-
ta ekranów MFD, bdcych

gównymi instrumentami
pokadowymi Apa-
cha.

Zapuszczamy za-

tem silniki,

wznosimy si
(najpierw
migowiec
wykonuje

A.
AH 64D

Apache Longbow

autotest syste-

mów, o czym infor-

muje nas bardzo miy,

kobiecy gosik) i có wi-

dzimy? Niestety niewiele -

owszem teren jest pokryty

teksturami i to nawet bardzo ad-
nymi (z duej wysokoci), ale

obiektów trójwymiarowych jak

na lekarstwo. Ani drzew, ani linii

kolejowych, czasem tylko trafi

si jaki domek, albo te prze-

ciwnik. Wydaje si po prostu, e
„para posza w gwizdek” i zamie-

niono ilo na jako - bowiem
te nieliczne obiekty 3D s bardzo
dokadnie wywietlane. Tak to

jednak ju jest, e migowcem
lata si zwykle na maej wyso-
koci - i przydao by si jakie
urozmaicenie w postaci krzacz-

ków czy drzewek.

No wanie - jak si lata?

Ano tak sobie - nie przesadza-
no za bardzo ze stworzeniem
realistycznego modelu lotu

w efekcie czego nasz powie-
trzny rumak zaczyna czasami
bardziej przypomina samo-
chód ni migowiec. Szczytem
wszystkiego jest moliwo
kierowania nim po wycze-
niu/uszkodzeniu silnika - nie

wiedzie jakim prawem nadal

moemy regulowa obroty
migieka ogonowego.
Po kilkunastu minutach
grania ze wraenia ust-
puj - nie jest tak niep-

rzyjemnie jak to si
z pocztku mogo wy-
dawa, a to dziki ob-

fitoci celów na-

ziemnych i wspania-
le animowanym dy-

mom unoszcym
si z rozbitych

(przez nas) czo-
gów. Strzela si
bowiem mio, lek-

ko i przyjemnie -

przynajmniej ra-

kietami kierowa-
nymi, bowiem dzia-

kiem ju duo gorzej.

Có - nikt jak na razie

nie wymyli nahemowe-
go celownika, który daby si
podczy do peceta.

Czas na podsumowanie.
Trzeba przyzna, e mam do
mieszane uczucia - z jednej

strony „Longbow" to kawa po-

rzdnej programistycznej robo-

ty i wiele dodatków „multime-

dialnych", z drugiej jednak -

stosunkowo marna grywalno
i jako obrazu ogldanego
przez gracza w misjach -

a w kocu w symulatorze to

rzecz najwaniejsza. Wydaje si
niestety, i nie jest to najlepszy

symulator tego migowca. Po
prostu nie oddaje atmosfery lo-

tu tak maszyn - a to ju do
nieprzyjemne oskarenie. Nieja-

ko przy okazji - engine „symu-
lacyjny" jest dzieem firmy Ori-

gin - wydawa by si mogo, e
jej programici cho troch po-

winni rozwin algorytmy od
czasów „Strike Commandera” -

a tu figa...

Mimo to zapewne znajdzie

wielu zwolenników, którzy ku-

pi t gr choby wycznie dla

wspomnianych filmów i infor-

macji technicznych. Gdyby tak

Jane’s Information Group wy-
daa jednak swój leksykon na
CD-ROM-ie... i gdyby by dos-
tpny w takiej cenie jak „Lon-
gbow...” hmmm. Jak na razie

chyba przyjdzie si wybra do
Anglii (albo na witokrzysk
w Warszawie, czasem maj -

Borek), aby zakupi wersj pa-

pierow - to bowiem najlepszy

produkt tej firmy.

Gawron

AH 64D
APACHE LONGBOW

fJANE
!

S INFORMATION GROUP
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Battle

. imden

T
oshinden” w wersji

konsolowej zosta
przez nas ju
wspomniany na a-
mach TS, pojawiy

J J si nawet ciosy na
naszych ótych stronach (TS 6 str.

25), teraz przyszed czas na wersj
pecetow. Jak wiadomo nawalanki
mona opisywa na dwa sposoby
- albo zachystujc si mglisto-mi-

tyczn otoczk (na tym wyrós
„Mortal KombatM

-gra i „Mortal Kom-
bat”-film), albo szydzc z tej otocz-

ki niemiosiernie - w kocu i tak

chodzi o to, eby komu dokopa.
Wszystko jedno, nog, klawiszem
czy piórem. Nie bd taki i nie pój-

d na atwizn - opisz cao po
swojemu, czyli skupiajc si na
technikaliach (adne sowo, tylko

nie umiem so-

bie przypom-
nie, komu je

ukradem).

Zanim jed-

nak o stronie technicznej, kilka

sów o grze jako takiej. „Toshinden"

pojawi si najpierw na Sony Plays-

tation i mia - chyba - niebagatelny

udzia w wypromowaniu tej konsoli.

Potem poszo jak z patka - dobre
gry atwo doczekuj si konwersji,

bo to pewny pienidz. Std wersja

na peceta. „Toshinden” to bardzo
sprawnie zrobione trójwymiarowe
mordobicie, technicznie na pewno
najbardziej zaawansowane ze
wszystkich dotychczasowych. Jak
zwykle mamy do swojej dyspozycji

ca seri postaci, wszystkie ze
swoj histori, wag, wiekiem,

o 3 3 3

i. 2 en oo
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tajn broni, a jak si dobrze po-

szuka mona nawet znale infor-

macje o ich grupach krwi. Równie
jak zwykle w grze poukrywanych
jest troch tajnych ciosów i sekret-

nych kodów, pozwalajcych na
gr nie tylko podstawowymi
zawodnikami, ale te
dwoma bosami, po-

jedynki z który-

mi zwykle

wiecz
tur-

niej. Mo-
na gra na jed-

^ nym komputerze,

mona te si po-
czy kabelkiem i gra na

odlego (modem albo IPX, w tym
drugim wypadku wystarczy jedna
kopia gry).

Teraz o mojej ulubionej stronie

technicznej. Zacznijmy od genero-
wania obrazu. eby uzyska dob-

ry efekt wykorzysta-

no wszystkie aktu-

alnie stosowane
metody. Posta-

cie skonstruo-

wane s z wielobo-

ków, niektórych cienio-

wanych, na inne naoono
faktury. Niektóre faktury s

animowane, co daje znakomite
efekty (mimika!). Animacja posta-

ci, co w praktyce sprowadza si do
tablic opisujcych wzgldne prze-

mieszczenia wieloboków wzgl-
dem siebie, te jest rewelacyjna -

postacie w „Toshindenie" porusza-

j si z gracj
i wdzikiem (e
o skutecznoci niek-

tórych ruchów nie

wspomn).
Niestety, ta tech-

niczna doskonao
jest potwornie kosz-

Wzrost: 170 cm
Waga: 50,4 kg

Wiek: 24
Grupa krwi: A

Narodowo: Rosyjska

Bro: Pejcz
Sofia ma szlachetny i silny charakter.

Bya agentka rosyjskiego wywiadu
jest znana i podziwiana za si i szybko ,

z jak wada swym pejczem.

I Obecnie pracuje jako prywatny I

A detektyw, ale jej przeszo jest zagadk M
U nawet dla niej samej. Ostatnie M
§||> wydarzenia day jej lad

do rozwizania tego sekretu.

Zgodzia si wzi udzia J|
w turnieju, by odkry iH
prawd o wasnej Jak

przeszoci,
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Gaia - Devil Warrior
Wzrost: 366 cm
Waga: 100,3 kg

Wiek: ?

Grupa krwi: 0

Narodowo: ?

Bro: Armor Bastar, the Last Dar-

kness, najbardziej wspaniaa i inspiru-

jca, technicznie doskonaa bro.
Gaja jest przywódc i najwikszym

wojownikiem w organizacji

| sponsorujcej Battle Aren Toshinden. i

jft Czeka... obserwuje... i bezlitonie i

BI atakuje wojowników, którzy wygrali m
wiele walk. Dodatkowe rce s A

9 czci jego zbroi. Te dodatki

|Jk maj wasn inteligencj ^A
wspódziaajc z Gaiem jffiJ
w totalnym zniszczeniu

|n|K przeciwnika.

eby jednak nie nasucha si
za chwil na temat marnoci pece-

ta musz szybciutko poczyni
pewn uwag. Konsole z definicji

s wyposaone w sprztowe ak-

celeratory grafiki, którymi standar-

dowy pecet póki co nie dysponuje.

„Toshinden" jest jednak przystoso-

wany do ich obsugi, a wtedy sytu-

acja moe si powanie zmieni
i te kilkadziesit fps moe by
moliwe nawet na przecitnym
486. Nie chodzi tu bynajmniej

0 rzeczy bardzo drogie, ale to nie

temat do poruszenia przy okazji

• opisywania gry.

i „Toshinden" - co te jest zwi-
- zane ze stron techniczn - jest

gr inteligentn. Przeciwnicy

i w trakcie walki ucz si naszego

I

sposobu postpowania i zmienia-

i j swoj taktyk. „Tak si gra jak

|

przeciwnik pozwala” powiedzia
kiedy trener Górski i a dziw, jak

i te jego sowa pasuj do „Toshin-

dena". Przykadowo - grajc Mon-
do mona wygra jedn rund

I

stosujc cigle Goriki Raijin (skok

1 kula ognista), jednak drugiej ju
si nie uda - przeciwnik nie da si
tak zaatwi, unikajc naszych
ataków. Trzeba znale na niego

inny sposób.

Wersj konsolow znam gów-
nie z widzenia (osobicie w ni nie

graem), wic trudno mi je porów-

na bezporednio, co nieco jed-

nak wiem. Gra na pececie traci

L troch ze swojego dynamizmu -

\ by moe jest to kwestia wolniej-

^ szej grafiki, by moe rozmia-
N rów ekranu (telewizor zazwy-

czaj jest wikszy ni te mar-

ne 14 czy 15 cali). Proces

\ konwers
i

i potraktowano

V niezwykle dosownie,

m PrzyP'sui3c wszystkim

k,awiszom ganiepa-

m, da osobne klawiszem na klawiaturze

BI (mona konfigu-

JP: rowa), co mo-
e si spodo-

^ ba tylko tym, dla

których w „Mortal Kom-

T ol)3 Mpgorn
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m

i 4SOJZM

ofums ons

towna. Wyli-

czenie i wyry-

sowanie pos-

taci zajmuje

mas czasu -

do powie-

dzie, e na

PI 33 z szybk
kart graficzn

w najwyszej
dostpnej roz-

dzielczoci
przy wczo-

nych \
wszys-
tkich ba-

^

jerach ,

uzyskuje si \
zniewalajc \?%e '

prdko 11.5

klatki na sekun-

d (fps). A al
patrze, a i gra nie ^
bardzo si daje (cho
mona). Na
486DX2/80 (ale nie In-

tel, a Tl) po wyczeniu
wszystkiego w rozdziel-

czoci 320*200 prd-
ko wynosia 15 fps,

czyli w okolicach abso-

lutnego minimum. Tyle,

e obraz staje si jaki

taki mamawy, kiedy nie

ma na nim nic poza

paskimi wielobokami.
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bacie” klawiszy byo za mao - te-

raz trzeba ich uywa - bagatelka
- dwunastu.

To tyle, bo nie zmieszcz si ob-

razki. Gra si wietnie, gra-

|
fika znakomita, dwik te

1 bardzo dobry (cho jak ju
i bym si mia czego cze-

|
pia, to chyba wanie jego)

^ - w sumie kolejna wietna

I
i nawalanka, lepsza tech-

^ nicznie od poprzednich.

^ Warto zagra.

Naczelny
(zdziwiony,

e takie rzeczy
te opisuje

)

BATTLE ARENA
TOSHINDEN

PLAYMAT1

j
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Ouahe
. Jfc,:

Czekali-
my na „Qua-
ke’a” dugo,
co ze dwa
lata. Na pod-

puch roz-

puszczano
róne infor-

macje, troch
screenów -

wszystko po
to, by pod-
trzyma nimb
„Dooma”. Chy-
ba to si udao,
chocia sam mo-
ment wydania gry nie

by moim zdaniem naj-

lepszy. Wci trwa mania
„Dukea” i przez to „Ouake”
troch znikn „w tle”.

Opis zacz oczywicie nale-

y od wymaga sprztowych.
Minimaln konfiguracj umoli-
wiajc granie jest 486 DX2/66
z 8 MB pamici. Z góry jednak
ostrzegam, e nawet w najni-
szej rozdzielczoci 320x200
gra si nie da. ze wzgldu na
skokow animacj - no co
w stylu „Dooma 2” odpalonego
na 386 DX/33 z 4 MB RAM.
Zabawa zaczyna si od 486

DX/133, a jeszcze lepiej Pentium
100. Oczywicie wczenie wy-
szych rozdzielczoci wymusza
posiadanie co najmniej 16 MB
RAM. Uytkownicy Windows 95
take nie uruchomi „Ouakea"
bez tej iloci pamici. Tak wic
ju granie w trybie 640x480, nie

najwyszym przecie, jest niere-

alne bez Pentium 150 MHz, 16
MB RAM i szybkiej karty graficz-

nej (najlepiej 2 MB). Trudno so-

bie wyobrazi sprzt, który móg-
by „wyrobi si” w rozdziel-

czoci 1280x1024, a i taka jest

dostpna dla graczy.

Otrzymyjemy za to niemal
doskona grafik. Teksturowa-
ne, wietnie cieniowane wnt-
rza (na murach wida nawet
ruch wiata pochodni), wszys-
tkie za trójwymiarowe potwory
nie cierpi na pikseloz (nie to

co w poprzednich produkcjach
tego typu). Jedynie strzay osa-
biaj wraenie graficznej dos-
konaoci produktu. Wygldaj
jakby kto wygarn grochom
z dwururki (totalna pikseloza).

Sceneria zmienia si znacz-
co. Autorzy gry poszli w kierunku

„zaciemnienia” zabawy, tzn. wyk-
reowania atmosfery bardziej hor-

rorowej w stosunku do pierwow-
zoru („Duke Nukm 3D” jest sta-

nowczo bardziej® nowoczesny).
ciany rodem Jiocioów. lawa

i bagna, witrae, przeczniki a la

templariusze, plazmopodobne
sufity - to wszystko znakomicie
spenia swoje zadanie. Z zupenie

r

po prostu strzeli - ich odnale-
zienie uatwiaj wyróniajce
si tekstury. Moim zdaniem jest

to krok naprzód, preferuje ludzi

spostrzegawczych, a nie mania-
ków-klawiszoogów.
Nowoci. Nasz bohater moe

rozglda si góra-dó (take
strzela), pywa i nurkowa
(tlenu w pucach wystarcza na
jak 1 minut), a take skaka,
niestety niezbyt wysoko. Jest

to dzi bardzo standardowy
sposób sterowania, zapoczt-
kowany bodaje w „Dark For-

ces”, a z luboci rozwinity
w „Duke Nukem 3D".

Zestaw broni pozosta w miar
zbliony. Nadal mamy strzelb
(take dwulufow). której sia ra-

doom

innej bajki

s nato-

miast cho-

ciaby po-

j
e m n i k i

z materiaem
radioaktyw-
nym (zast-

puj dawne wy-
buchowe beczki)

czy granatnik, ale da-

je si to jako „przekn". Cho-
dzi mi o to. e ogólna wymowa
„Quake’a” (nie liczc broni) jest

redniowleczno-mroczna.
Zrezygnowano z otwierania

drzwi i tajemnych przej przy

pomocy SPACJI, co eliminuje

aenie przy kadej cianie
i szperanie, w poszukiwaniu nie

znalezionych jeszcze skrytek.

Drzwi otwieraj si za dotkni-
ciem, a w tajne przejcia trzeba

eni zostaa jednak znacznie og-

raniczona. Lepsze okazuj si
sprzty strzelajce gwodziami
(NAILS), szczególnie SUPER-
NAILGUN, którego jedyn wad
jest szybko koczca si amunic-
ja. Dalej - GRENADE LAUNCHER
- miotacz granatów, odbijajcych
si od cian i eksplodujcych po
czasie lub zetkniciu z dowolnym
obiektem organicznym. Pozosta-

wiono bazook (ROCKET LAUN-
CHER) i miotacz energetyczny,

którego przemianowano na
THUNDERBOLT. Ciekawostk tej

broni jest fakt, e w wodzie pora-

a wszystko, co si w niej znajdu-

je - cznie z Tob.
Przerónych potworków jest

w „Ouakeu” dostatek, przy czym
ze szczerym smutkiem musz po-

wiedzie, e nie uwiadczy si ju
ani mików, ani wi, ani adnych
„Baronów”. Szkoda, bo przyzwy-

czaiem si do wykaczania tej

hooty. Wymylono natomiast
gromadk innych niesympatycz-
nych czeków i nie tylko, gocia
zaopatrzonego w pi i miotacz
granatów, zombie których nie

sposób definitywnie wykoczy,
we plujce jadem oraz kilkana-

cie innych. Na nud na pewno nie

mona narzeka, chocia moim
zdaniem usuncie najlepszych

doomowych postaci jest bdem.
Grywalno i zabijalno nie

zmniejszya si ani troch, sto-

pie trudnoci jest odpowiedni,

to znaczy nie wykaczaj nas po
pierwszym strzale, a i my musi-
my si pomczy i strzela w od-

powiednim kierunku. Niektórzy

gostkowie po trafieniu przewra-

caj si na ziemi, by za chwil
powsta. Inni reaguj tylko na

podwójne, bezporednie trafienie

z bazooki. Jeszcze inni s podat-

ni na ataki przy uyciu gwodzio-
bijców. Jest wic chyba niele,

zabaw oceniam na kilka tygodni

do miesica - mniej ni w „Doo-
mie 2”, ale niedugo powinny na-

dej nowe levele i wtedy mona
bawi si od nowa (w kocu to

dopiero wersja Shareware).

Od czasu do czasu trzeba wy-
sili szare komórki - znale
klucz, stan w jakim miejscu,

w co strzeli, gdzie pój.
W zakoczeniu pierwszego epi-

zodu naley opuci do lawy
dwie potne elektrody, a potem
wczy przepyw prdu. Nieze!

Jeli chcecie to zrobi sami,

musicie spróbowa „Ouake a”.

Pamitajcie - ta gra to ju nie

to, co „Doom”, no ale o to chy-

ba chodzio. Kwestia gustu.

Luk

P.S. Pena wersja gry bdzie
sprzedawana przez CD Projekt.



Zdecydowanie najlepiej na ca-

ym kompakcie przedstawia si
demo „Skaut Kwatermaster”.

Szkoda tylko, e jest to bezczelna

kopia (pod wzgldem grafiki, trud-

no mi si wypowiada na temat

treci tej gry, poniewa jej nie

znam) „Day of the Tentacle”.

Jak wyglda ekran, kady widzi.

U góry znajduje si odzwierciedle-

nie pooenia naszego bohatera

(naprawd nie mona tego nazwa
obrazem ani screenem, po prostu

nic na tym nie wida). Poniej zes-

taw polece niezwykle standardo-

wych - po prostu skompilowanych
z innych przygodówek. Jedyn cie-

kawostk s polecenia „UYJ”
i „UYJ NA” - to pierwsze odnosi

si do posiadanych przedmiotów,

drugie do wszystkiego. Nobla za to

si nie dostanie, ale granie troch
uatwia - czy to dobrze, ocenicie

sami. Mnie si podobao.
I jeszcze okienko z przedmio-

tami rysowane troch w stylu „7

dni i 7 nocy”. Niestety, nie ten

poziom...

Sterowanie bohaterem proste -

idzie tam, gdzie mu pokaemy.
Przedmioty, z których moemy sko-

rzysta, s automatycznie rozpozna-

wane - wystarczy trafi w nie kurso-

rem. Ten typ interfejsu uytkownika

nazywa si MMI, od pierwszego zas-

tosowanego w grze „Maniac Man-
sion”. Jest to standardowy sposób

komunikacji z graczem wykorzysty-

wany w wikszoci gier LucasArts.

I on upraszcza zabaw.
Akcja gry toczy si na terenie

straaaasznego Instytutu, w którym

wizieni s kolesie naszego boha-

tera. Ich problemem jest nieustan-

nach snu, a uratowa ich mona
tylko wchodzc w krain Morfeu-

sza. W tym troch nierealnym wi-
cie trzeba tak namiesza, by mogli

na nowo sta si homo sapiens.

Tak wic wikszo akcji dzieje si
poza obszarem, e tak powiem, ro-

zumowym. Nie ulega wtpliwoci,

e to czysta abstrakcja.

Kto, kiedy, z jakiego dobrego

powodu powiedzia, e Polak potra-

fi. Wychodzi na to, e nie. Nawet

SIEKIEREZADA

I olacy zaczli robi przy-

godówki. To dobrze. Trzeba goni
wiat, tworzy, pisa, wymyla,
co za kilka lat przyniesie moe ja-

kie efekty. Na razie jednak polski

produkt jest produktem jedynie ze

wzgldu na cen.
Jedna z najnowszych przygodó-

wek LK. Avalon - „Noc” - nie jest

adnym chlubnym wyjtkiem. Nie

wyrónia si niczym na tle zachod-

nich produkcji: rednia muzyka, a-
osna grafika 320x200 (a przecie

w takiej rozdzielczoci powstay takie

„cudowne” tytuy jak „Indiana Jones
4" czy „Day of the Tentacle”), mizerny

wkad intelektualny autorów gry. Krót-

ko mówic, nie jest dobrze Panowie.

4iJ.

* / Ml

kr

strona intelektualno-rozrywkowa

tego programu ley na opatkach.

Zagadki s niewyszukane (z gwo-
dzia zrób wytrych, a z rzenika bar-

barzyc), a chwilami wrcz brutal-

ne - naley na przykad wbi sie-

kier w plecy stranika. No, gdyby
dodano jeszcze Fatality, to mieli-

bymy polskie „Mortal Kombat”.

Gracz moe wybra sobie jed-

nego z dwóch bohaterów - Hacke-

ra lub Rzenika. Od razu powiem,

e niewiele to zmienia. Pod tym
wzgldem o niebo lepszy jest „Ma-

niac Mansion”, w którym to wybie-

ralimy 3 z 7 postaci i to NAP-
RAWD MIAO ZNACZENIE. Czy
musz przypomina, e „Maniaca"

zrobiono w 1 987 roku?

„Noc" zajmuje na kompakcie 27
MB, z czego 19 MB to marnie ren-

derowane animacje (*.FLI). Nie

dziwota wic, e na 8 MB kompak-
tu autorom nie udao si zmieci
niczego rewelacyjnego.

Na zakoczenie warto doda
kilka sów o opakowaniu gry. Jed-

norazowym, e tak powiem - jest

zaklejone tak szczelnie, e trzeba

je rozerwa, by dosta si do rod-
ka. Tak przynajmniej byo w tych

dwóch egzemplarzach gry, które

otrzymalimy do recenzji. No có,
moe mielimy pecha. Moe...

szczery-a-do-bólu

Luk

s
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wiat wkroczy w XXI
wiek. Okres niepoko-

jów na terenach byego
Zwizku Radzieckiego

rozwin si w walk
o terytoria bogate w za-

soby naturalne. Jedno
z takich marionetokowych pastw
zwane Pastwem Syberyjskim

dysponuje potnym potencjaem
militarnym. Mik Star, pracujcy do
tej pory jako pilot dowiadczalny,

coraz bardziej nudzi si swoim za-

wodem. Z dnia na dzie loty na eks-

perymentalnych modelach samolo-

tów staj si coraz bardziej nuce,
a wypywa na to nowoczesna tech-

nologia eliminujce z tego zawodu
wszelkie ryzyko. Wtedy jego baz
niespodziewanie odwiedza ko-

mandor Kenn, przyjaciel z mo-
dzieczych lat penych wojen i nie-

pokojów. Mik z duym zaintereso-

waniem wybiera si z nim na nieo-

ficjalne spotkanie. Tam padaj
pierwsze fakty na temat tajnej mis-

ji. Sytuacja nie przedstawia si
zbyt wesoo: na czele jednego z fi-

nansowych molochów. Pastwa
Syberyjskiego staje Steve Kavos-
hnikow, który wygrywa wybory
w tym pastwie faszujc wyniki.

Od tego momentu Pastwo Sybe-

ryjskie znalazo si pod rzdami
dyktatora. Pastwa ocienne nie

maj wpywu na poczynania nowe-
go przywódcy, chociaby z tego

wzgldu, i s uzalenione od za-

sobów naturalnych pyncych
z Pastwa Syberyjskiego. Jedy-

nym rowizaniem sytuacji, która

niekontrolowana moe przerodzi
si w wojn, wydaje si by nieo-

ficjalna próba ataku na strategicz-

ne cele pooone w gbi kraju.

Przed Mike’em stoi trudny wybór:

zrezygnowa z ciepej, dobrze pat-

nej posady na rzecz nowego, ryzy-

kownego zajcia? W kocu decyz-

ja zapada. Mik poprowadzi jeden

ze zmodyfikowanych myliwców
Desert Wolf do nierównego boju.

Kiedy pierwszy raz uruchomiem
„Desert Wolfa" od razu nasuny mi

si dwa skojarzenia: „Epic” i „Zee-

woir. I cho „Desert Wolf odbiega

mocno od tych dwóch standardów,

potrafi wcign gracza w lotnicze

bojea do momentu, gdy za oknem
nastanie blady wit. Musz przyz-

na jedno - nowy produkt firmy Se-

ven Stars jest strzaem w dziesit-

k. Wanie tego podniebni strzelcy

oczekiwali - poczenia cech pros-

tego symulatora lotu ze strzelanin.

Podobiestwa do „Zeewolfa" nasu-

waj si same - w obu grach, krok

po kroku wkraczamy coraz mocniej

w wir walki. Pocztkowe misje maj
charakter treningowy, s wrcz
wprawk do czekajcych nas za-

da, za im duej prowadzimy na-

sz kampani, tym trudniejsze staj
si misje. Przed rozpoczciem gry

moemy obejrze elegancko przed-

stawion baz danych obiektów

i celów, które wystpuj w „Desert

Wolfie". Dziki temu nie mamy ad-
nych problemów z rozpoznaniem

odpowiednich obiektów. A trzeba

przyzna, e kada z misji ma od-

mienny charakter, przyjdzie te nam

zmaga si z ca plejadi rónymi
kombinacjami wrogów. Oczywicie
zanim wlecimy w sam rodek grupy

samolotów wroga warto chwil po-

myle i opracowa sobie plan ata-

ku. Najgorszym przeciwnikiem s
oczywicie samoloty. Czsto takie

same szkody moemy ponie na-

tykajc si na wyrzutnie rakietbd
odzie podwodne Spore zagroe-
nie stanowi take helikoptery, któ-

re mimo maej szybkoci maj
znacznie wiksze moliwoci
w zakresie manewrów. Dalej w tej

wyliczance stoj czogi, dziaa, zas

najmniej niebezpieczne wydaj si
by ciarówki i transportery, cho
i przez nie moemy przegra kam-
pani np. umoliwiajc pojazdowi

dotarcie do jakiego celu. Oczywi-
cie znajdziemy tu take cele sta-

tyczne, takie jak bunkry i mosty.

„Desert Wolf nie jest symulato-

rem w penym tego sowa znacze-

niu. Wiele etapów (jak np. starty

i ldowanie) zupenie pominito.

Waciwie mamy do czynienia

z bardzo uproszczon odmian sy-

mulatora lotu, w którym oprócz
zmian prdkoci lotu i uzbrojenia,

oznaczania celów dla broni samo-
naprowadzajcej i wreszcie namie-

rzania i niszczenia celów nic wicej
nie moemy zrobi. Czy to dobrze

czy le? Waciwie starzy wyjada-

cze wektorowych bojów od razu

zdyskwalifikuj „Desert Wolfa", za
ludzie którzy maj dosy skompli-

kowanych kombinacji klawiszy

niezbdnych do zabawy w tych

„powanych" symulatorach polubi
„Desert Wolfa” od pierwszego wej-

rzenia. Prostota obsugi samolotu

jest jednak zudna, gdy pierwszy

raz wkroczymy do boju. Jakby to

powiedzie - wrogowie nie daj si
tak atwo wytuc jak potworki w „Du-

ke Nukem 3D”. To nie jest gierka,

w której helikopter wroga wystawia

si nam na cel i wyczekuje kilka mi-

nut, bymy zdyli do niego spokoj-

nie strzeli. O nie. Zetkniemy si
te z przykrymi niespodziankami.

Przykad: w misji, w której musimy
zniszczy jak ciarówk oraz

bunkier rozprawiamy si szybko

z samochodzikiem, za prosty, sta-

tyczny cel okazuje si puapk,
przy której czeka na nas helikopter

przeciwnika. No i niebo rozkwita

wybuchami. Warto jednak wie-

dzie, e dysponujemy dosy po-

kanym arsenaem siejcym zaga-
d na ziemi i w powietrzu. Trzeba

jeszcze umiejtnie ten arsena wy-

korzysta.

O ile na A500 gierka ta chodzi

jako tako. to Al 200 z pamici
FAST to wszystko czego trzeba

nam. by poszale. Grafika wekto-

rowa tworzca ca gr skada si
z dosy prostych, cho starannie

wykonanych obiektów. Za to gra-

fika przewija si nam przez ekran

niezwykle pynnie. Znacznie pod-

nosi to atrakcyjno caej gry. Nic

tylko zasi za sterami i

naciska fire.

Z roku na rok polskie produkcje

staj si coraz lepsze. Ta jest zna-

komita!

Voyager

Gra uzyskaa rekomendacj!!!

„Desert Wolf to bardzo ciekawe

zestawienie elementów strzelaniny

i symulatora lotu z przewag tej pier-

wszej cechy. Jak na gr z gatunku sie-

kanek mamy do czynienia z dosy in-

teligentnym przeciwnikiem co znaczni

podnosi atrakcyjno caej gry.

Aragorn



I BUM, BUM, BUM. Trach, up, siup.

Wiam Was w kolejnym wydaniu

DUKE’EM ALL! !

!

Rubryka sponsorowana przez MIRAGE SOFTWARE

Przeszicie samych siebie i dzi-

siaj bdziemy mogli zamieci tyl-

ko may fragment tego, co nadesz-

o. A tymczasem w programie:

kontynuacja opisu ciekawych
miejsc w pierwszym epizodzie, za-

pis fnie?)typowych wrae jedne-

go z graczy.

Wielkie dziki przesyamy Mariu-

szowi Piekowskiemu z Pisków,

Markowi Lisowi z Nowej Soli i Jurko-

wi Sobczykowi z Krakowa. To wa-
nie ich materiay widzicie poniej.

dowoln ilo razy. Znajdziesz ka-

rabin maszynowy i amunicj.

6. W rogu parkietu rozwal kratk
wentylacyjn. Wskocz na stó i wy-

ej - znajdziesz „healing atom”. T
drog dostaniesz si na ty sceny.

7. Na jednej z póek z tyu sceny

ley noktowizor. Wskocz na ni
z póki obok.

8. W pomieszczeniu za scen
(po wskoczeniu na pók) jedno

miejsce na cianie jest janiejsze -

otwórz je, a znajdziesz apteczk.

Przypominam, e czekamy na
wszelkie teksty dotyczce „DUKE
NUKEM 3D". Mog to by (oczy-

wicie nie publikowane): kody. opi-

sy przygód, wasne eksperymenty
z konfiguracj, charakterystyka

tajnych i ciekawych miejsc. Nagro-

dami bd gry ufundowane przez

firm MIRAGE SOFTWARE.
Przeteleportujmy si teraz do naj-

waniejszej czci, czyli meritum.

2. Bdc w kaplicy (lub czym
w tym rodzaju), nacinij figurk

wystajc ze rodka podwysze-
nia. Gdy stanie si jasno, za le-

wym witraem otworzy si przej-

cie. Tam te spotkasz bohatera

gry „DOOM”. Nic nie stoi na
przeszkodzie, aby zajrza za pra-

wy witra.

3. W kaplicy podejd do ciany
znajdujcej si naprzeciw otarza,

ustaw si nieco na prawo od jej

rodka (gowa zwrócona w kierun-

ku otarza). Strzel w przycisk znaj-

dujcy si pod sufitem. Urucho-

miona w ten sposób winda zawie-

zie Ci prosto do schowka. Gdy
tam bdziesz, strzel w mnicha wi-

szcego na sznurku. Wyleci z nie-

go „Healing”.

4. Gdy bdziesz w kiblu, odsu
stojc pod cian awk.

5. Nieopodal kibla natkniesz si
na 2 ogromne koa zbate. Wskocz
na prawe z nich. Przy jednej ze

cian zobaczysz „Healing”. We go,

a nastpnie przedosta si po mur-

ku do wyranie janiejszej czci
ciany. Znajdujcy si tam schowek
kryje „Night Vision Goggles”.

6. Po przedostaniu si za drzwi

otwierane ótym kluczem wejd
na mur po jednym z pochyych fila-

rów. Idc po pochyoci czcej
mur z zabudowaniem bramy, od-

Sekretne miejsca w epizodzie 1

poziom 2:

1. W ksigami jedna z póek
pod cian zawiera troch min
i pancerz.

2. Wskocz na rega stojcy za
kas - w rogu, naprzeciw monito-

ra, s drzwi - znajdziesz tam holo-

duke'a.

3. W ciemnym korytarzu prowa-
dzcym od ksigarni do windy jest

mae przejcie. Wewntrz znaj-

dziesz „atomowe zdrowie”.

4. Do wyej wymienionego ko-

rytarza mona si dosta na dwa
sposoby: po znalezieniu ótej kar-

ty (za rozwalonym budynkiem),
uyj RPG lub miny, aby dosta si
do korytarza obok lub w dyskotece

uyj toalety (nie pisuaru) - otwo-

rz si drzwi, id dalej.

5. Kiedy wejdziesz na parkiet

dyskoteki przez drzwi garaowe,
skr w lewo i wskocz na awk.
Po przeciwnej stronie otworz si
drzwi. Musisz jednak to zrobi bar-

dzo szybko, ale moesz powtarza

Miejsce bonusowe: w ksigarni,

w toalecie uyj suszarki do rk -

otworzy si nisza, w której znaj-

dziesz noktowizor.

Uwaga! W pomieszczeniach,
gdzie jest ciemno, warto uy nok-

towizora - czsto jest tam napis

mówicy o wejciu do sekretnego

miejsca.

Oto wszystkie tajne przejcia na
poziomie „DEATH ROW”:

1. Na pocztku, gdy dostaniesz

si do budki wartowniczej, nacinij

lewy przycisk. Opuci si krzeso
elektryczne, odsaniajc pierwszy

schowek.

kryjesz schowek, który znajduje

si za faszyw cian.
7. Przy jednym z koców

wspomnianego muru znajdziesz

czerwon kart dostpu. Obejrzyj

dokadnie skay w tym rejonie,

a dostrzeesz charakterystyczne

rysy, oznaczajce cian do wysa-
dzenia. Uyj RPG i po kopocie.

8. W dalszej wdrówce dotrzesz

do pomieszczenia przypominajce
centrum dowodzenia. Poznasz je

po widmie unoszcym si na rod-
ku sali. Otwórz czerwone drzwi.

Znajduje si za nimi pole siowe.

Istniej dwa sposoby przejcia tej

przeszkody. Moesz zniszczy je

wasnym sprztem (np. grana-

tem). Bardziej ambitni gracze mo-

g zwabi gocia znajdujcego si

za drzwiami tak, aby wszed pros-

to w pole siowe. Nastpi mae
BUM i mamy dwie pieczenie na

jednym ogniu. Po przejciu pola

siowego, podejd do ciany i na-

cinij spacj. Twoim oczom ukae
si mapa poziomu, za w filarach

po lewej i prawej stonie otworz
si schowki, do których z pewno-
ci powiniene zajrze.

9. Pod koniec poziomu pokr
si koo odzi podwodnej. Dosta-

niesz si do znajomej bramy, ale

tym razem z drugiej strony.

Wskocz na prawy filar i spacja.

10. Bdc we wntrzu odzi po-

dejd na jej sam ty. Znajduj si
tam ukryte drzwi do maszynowni.

Pierwsze wraenia:
„Syszaem, e Duke 3D jest cud,

ale tego, co ja dowiadczyem to

chyba nikt nie dowiadczy! Grajc
po ciemku, sam w pokoju, przecho-

dziem jeden z pierwszych etapów.

Nagle... ryk straszny jak nie wiem
co! To by odgos teleportujcego

si tu za mn potwora. O mao mój

gonik nie pk. Nie wytrzymaem -

puciem. Po prostu zlaem si
w gacie! Rodzice wpadli do pokoju

i pytaj si, co si stao. Powiedzia-

em, e to si tak dr za oknem.
Pewnie wiele osób to czytajcych

pknie ze miechu, ale mnie wtedy

nie byo do miechu. Jeli to jest

wersja Shareware, to przy penej

wersji na noszach mnie wynios.
Duke Juras

"

W listach piszcie jak gr w wy-
padku wygranej chcielibycie ot-

rzyma. A moecie wybiera z ta-

kich pozycji ufundowanych przez

MIRAGE SOFTWARE wród
których znalazy si: „Inferno”, „In-

ternational Tennis Open”, „Johnny

Bazookatone*. „Chaos Contro!”

i oczywicie penej wersji „Duke
Nukem 3D".

Szczciarzem w tym miesicu
zosta Piotr Rokitnicki z Ostrowca
witokrzyskiego, który zapragn
otrzyma pen wersj Duka. Gra-

tulujemy!

Krokodyl Delux

m





Cze sierpniowcy!

Czy moecie odpowiedzie na

pytanie, jaka tam pogoda nad mo-

rzem w sierpniu? Pisz ten ko-

mentarz w poowie lipca, a tu znad

Batyku docieraj straszne wiado-

moci. Zimno, leje, pola namioto-

we topi i bd tu czowieku mdry:
jecha czy nie jecha?
W redakcji panuje (nie)zwyky

baagan, jakie bliej nie skoordy-

nowane przestawianie mebli. Jak

tak dalej pójdzie, to w naszych po-

kojach pojawi si wiato dzienne.

Czasu wolnego pewnie jeszcze

troch macie, to moe chcieliby-

cie zabawi si w pewien konkur-

sik. Proponuje Wam napisa was-
ny komentarz do rubryk „TnT" lub

(i) „Czytelnicy nadesali”. Jeeli

przyjd jakie ciekawe propozy-

zycje, to zamieszcz je zamiast

moich wasnych wypocin w pew-

nym bliej nieokrelonym momen-
cie. Po pewnym czasie zaproponu-

je Wam zgadn, w którym nume-
rze ten niezwyky komentarz si
pojawi i w której rubryce. Moe
uda mi si zwycizców i szczcia-
rzy jako ponagradza, ale raczej

nie bdzie to AMIGA 1200 :).

Dean

PS.
- Czy wiecie dlaczego informa-

tyk zuywa ca butelk szampo-
nu pod prysznicem?
- Poniewa na butelce jest na-

pis:

Na wosy nanie niewielk

ilo szamponu.
Spuka.
Czynno powtórzy.

AMIGA

AFTER THE WAR / Hubert Danik

Aby obejrze cae demo, nacinij po kolei:

ESC, R. /. U N. 7, FIRE.

BARD'S TALE / Sokoo
Stranikowi w MAD bods szepnij HAM-
BURGER.

BASE JUMPERS / CYPISEK

Uó podczas gry lub wpisz kod:

RUN - musisz zebra cyferki,

BEU - grasz w WORTAL DORTAL (tajesz si),

BOM - zrzucasz bomby, jeeli zburzysz

wszystkie klocki zle na dó,

SEU - strzelasz do przeciwnikóww kosmosie.

FLY - musisz strci patykiem wszystkich

przeciwników.

WAR - paletkami odbijasz piki (nie moesz
dopuci, aby trafia w Twojego ludzika).

CHAOS ENGINE ’ZGREDZ1U
Jako kod wpisz: .WWVVVV7r - za-

czynasz na 1 poziomie i masz wszystko

na maks.

CHIPS CHALLENGE / Sokoo (Scooter RulezI)

Wpisz podczas gry HRC - nastpna plansza.

E-MOTION / Sokoo
Na ekranie tytuowym wpisz E-MOTION
i wcinij F1-F4.

Tipsy & kody
GENESIA/ Bartosz Stoczkowski

Kiedy przeciwnik ma swoj tur, zamiast

kursora jest mylcy czowieczek. Kiedy

komputer skoczy, czowieczek zmieni si
na krzyyk. Moesz nim wtedy klikn na

jaki budynek wroga. Masz na to okoo 1

sekundy. Jeli Ci si uda wej do jakiej

ciekawej budowli, np. do karczmy, to mo-

esz wyda ca fors komputera albo

wchodzc do wiey, kaza zawrze pakt

pokojowy ze swoim pastwem.

ISHAR / Hubert Danik

Aby zdoby jedn z tablic runicznych, która

znajduje si w tajemniczym domu, trzeba

sporzdzi nastpujc mikstur: 2 - rb, 1

- gc, 1 - pdb.

ISHAR 2 / Bartosz Stoczkowski

Wcinij Ctrl + Alt + V - „vitality" na maksa.

IVANHOE/ CYPISEK
Nacinij pauz i napisz: „YOBINETTE" lub

„ZOBINETTE’. Teraz:

M - ycie.

N - nastpny poziom.

LEDSTORM / Sokoo
Rozpoczynajc gr wpisz „DAVID BROAD-
HURST WANTS TO CHEAT".

MAGICZNA KSIGA / ZGREDZIU
Na ekranie tytuowym nacinij FI i wpisz

„OKULAR' - bdziesz niemiertelny.

PUFFY’S SAGA /CYPISEK
Nacinij F5 i F6, aby przej na poziom 7.

Wcinij „Del", eby dosta si do pozimu 8.

Jeszcze raz „Del" i znajdziesz si na levelu 9.

SUPER CARS 2 /CYPISEK
Wpisz kod: RICK. ODIE - pienidze.

SUPER FROG / Marcin Zitek

W pierwszej planszy Egiptu, gdy dojdziesz

do strzelajcych „oczek" wyczuj moment

i wyskocz na oczko tak, aby dziabno Ci
w najwyszym momencie. Stracisz troch

energii, ale zlecisz nieco w dó. gdzie trafisz

do tuneli penych bonusów.

W drugiej planszy Egiptu, na samym po-

cztku, „wejd" w praw cian - tajne

przejcie.

SUPER FROG / Sawomir Reku
Na kadym poziomie znajduje si bonuso-

wa plansza.

Na poziomie 1 naley podskoczy na masz-

tach zatopionego statku, na póce, gdzie

znajduje si armatka.

Na poziomie 2 w zatopionych korytarzach

naley wyskoczy z wody obok niebieskie-

go klucza.

W czwartym poziomie plansza bonusowa

znajduje si po lewej stronie drzwi znajduj-

cych si nad pierwszym napotkanym sklepem.

WORMS/ CYPISEK
Na mapie wpisz:

-3549908729

-345076839
- 2810298544

ATARI ST

CANNON FODDER / Patrick Walczyk

Latajc helikopterem moesz kasowa o-
nierzy wroga w wodzie, próbujc ldowa
na jej lustrze.

ELVIRA - MISTRESS OF DARK / Patrick

Walczyk

Daj Elvirze miód (ze spiami), siano (ze

stajni) i ksig czarów (z biblioteki), a dos-

taniesz czar „HERBAL HONEY", pozwala-

jcy rozróni roliny.

PREHISTORIC / Patrick Walczyk

Na ringu:

1. Matk maych bachorków wal po palu-

chach.

2. Nosoroca po ogonie (uywaj trampoliny).

3. Wielkoluda z maczug po mordzie.

RUBICON / Maciek Grzegrzóka (maSTer)

Wcinij PAUZ, a potem - niemiertelno.

SIMPSONS / Maciek Grzegrzóka (maSTer)

W czasie gry napisz: „EAT MY SHORTS",

a przeskoczysz poziom.

PC

BLACKTHRONE / Micha Klu
Kod do ukrytego poziomu: LZRP.

BLOOD / Hubert Filipiak

1. Przydatne kody:

OSMAPS - pena mapa.

OSAMMO - pene uzbrojenie,

OSKEYS - wszystkie klucze,

OSJUMP - przeskok do danego epizodu

i poziomu.

OSGOTO - przeskok do danego miejsca (x,y),

OSSAIM - celownik wyszukujcy obiekty,

do których powinnimy odda strza,

OSHIGH - nasz bohater na haju, lecz nie

w raju.

OSCLIP - przechodzenie przez ciany,

OSONERING - niewidzialno (chwilowa),

OSRATE - patrz prawy, górny róg.

2. Jeeli chcesz obejrze trzy sposoby

mierci naszego bohatera, wpisz:

OSOUCH,
OSBURN,
OSBOOM.
3. Drugi „fire" to klawisz „Z" Suy on mi-
dzy innymi do prawidowego zastosowania

rónych waciwoci wielu materiaów wy-

buchowych (adunek wybucha, gdy lec
na ziemi wypali si cay lont, albo jak kto

na niego wdepnie, czy te moemy sko-

rzysta z przycisku na pilocie).

4. Bardzo skuteczn broni jest laleczka

voo-doo. Uywaj jej zawsze na daleko znaj-

dujcych si przeciwnikach, do których

strzelanie jest bezsensowne. Uwaga! Jee-
li uyjesz laleczk nie majc adnego prze-

ciwnika przed sob, tracisz 2 punkty ycia.

Dlatego przy stosowaniu tej broni bardzo

si opaca uycie samonaprowadzalnego

celownika.

5. Nieszczliwych kolegów, których przy-

pieke (gazem, rakietnic lub broni nr 9),

bdziesz musia oglda do koca tego le-

velu. „Chodzce pochodnie" opieraj si
nawet adunkom wybuchowym (niestety tak

samo, jak nieyjcy wrogowie).

6. Jeeli chcesz pozachwyca si widokiem

latajcych w powietrzu oraganów przeciw-

nika, podaruj mu na pamitk dynamit.

7. Gdy uywasz jako broni jeden z adunków

wybuchowych, aby dalej i wyej go rzuci,

przytrzymaj klawisz Ctrl. Najlepiej jest to tes-

towa na pojedynczych laskach trotylu,

gdzie wyranie wida tlcy si lt. Jeli nie

chce Ci si wpisywa kodu. aby zobaczy

jednego z moliwych rodzajów Twojej mier-

ci (kod OSBOOM), trzymaj Ctrl do oporu.

8. Jedn z najlepszych dostpnych broni

jest dubeltówka. Pomimo znacznego roz-

rzutu pocisków na duych odlegociach,

z bliska jest bardziej skuteczna nawet od

karabinu maszynowego.

DAS BOOT / Radosaw Czarniecki

Wybierz misj „BAY OF THE BISCAY".

Wezwij przez radio: „MAY-DAY" i py na

sam rodek kwadtatu C3. Tam bdzie cze-

kaa na Ciebie pomoc. Storpeduj j, a misja

zostanie zaliczona.

DESCENT 2 / Mr. Areck (KTO)
Kody do wersji Shareware:

BITTERSWEET - przecza ruchome ciany,

WHAMMAZOOM - przeskok pomidzy po-

ziomami.

DUNE 2 / DYZGRAFIK
Gdy na planszy nie ma wicej czerwia, a Ty

masz penego HARVESTERA, to pojed

nim w jakie ustronne miejsce, zdaa od

wieyczek i rozwal go. Tym, co si z niego

wysypie, napenisz 4(!) HARVESTERY.
Warto zostawi troch „spice’a", gdy kom-

puter z pewnoci przyle tu wasny pojazd,

a Ty, gdy ten bdzie w 95% peny, moesz
unieruchomi go sposobem „przejed moj
piechot’ i rozwali go. Tym sposobem

mona zarobi duo szmalu.

HAND OFFATE/ Micha Klu
1. Szyfr z kolorów (niezbdny w kilku miej-

scach), naciskaj kolejno: pomaraczowy,

zielony, óty, róowy, bkitny, niebieski,

czerwony.

2. Musztard uzyskasz z mielonej rzod-

kiewki i octu.

NEED FOR SPEED / ukasz Kasprowicz

.Zamiast swojego imienia wpisz:

EAC RALY - nawierzchnia wirowa,

EAC POWER - wytrzymao.
EAC WARP- „fuli speed".

POLICE OUEST 4 / Micha Harasimowicz -

MICHAEL
W „Parker Center’, na parterze, stoi maszy-

na z cukierkami. Wrzu do niej drobne, wyj-

mij batonik i daj go facetowi w hallu. Gdy

w poniedziaek przyjedziesz do „South Cen-

ter’ kupi klej i jabko, przed sklepem b-
dzie pijak. Jeli dasz mu drobne dostaniesz

punkty.

RELENTLESS/ Micha Klu
Na drugiej wyspie, gdy dostaniesz si do

wizienia, zrób tak:

Wcz tryb AGGRESIVE. Stranik przyjdzie

Ci uspokoi. Zabij go. We ubranie z sza-

fy i wyjd przez okno. Powiedz onierzowi,

e jeste monterem. Koo stranika (biaego

sonia) przejdziesz tylko w trybie DISCRET
idc blisko morza - jeste wolny.

ROADWARRIOR / Mr. Areck (KTO)
Jeli nadziejesz gocia na kolce, to schowaj

je - truposz ni bdzie przysania Ci drogi.

SIM CITY / Mr. Areck (KTO) & Kamil

Jeeli jaki kataklizm zblia si do Twojej

elektrowni atomowej, to lepiej j wyburz.

W przeciwnym razie nastpi skarenie oko-

licy i ludzie si wyprowadz.

SLIPSTREAM 5000 / Mr. Areck (KTO)
Na pierwszym torze opaca si jedzi dru-

gimi tunelami, znajduj si tam skróty.

SPACE OUEST 5 / Micha Harasimowicz -

MICHAEL
Aby zniszczy WD40 trzeba pokaza si

w przejciu za wodospadem, a gdy strzeli,

natychmiast wej na gór i zepchn gaz.

STAR TREK 25TH ANNIVERSARY / Micha

Harasimowicz - MICHAEL
PREFIX COD dla USS MASADA w dru-

gim epizodzie: 293391 - 197736 - 3829.

WARCRAFT 2 / Pawe led
Oto sposób jak mona atwo zaatwi wroga



jego wasn broni:

Odnajd jednostki strzelajce wroga (np.

Elven Archer, Catapult, Destroyer)

i sprawd, czy w okolicy tej jednostki jest ja-

ki cel strategiczny (np. Oil Rafinery, Shipy-

ard, Transport). Jeli tak, to wylij nad wyb-

rany obiekt strzelajcy Twój obiekt latajcy

(Zappelin, Gnomish, Flying Machin). Wróg

bdzie próbowa w Ciebie trafi strzelajc

we wszystkie strony, ale bezskutecznie,

a jeeli w jego zasigu bdzie jeden z ota-

czajcych go celów strategicznych, to co

pewien czas cel bdzie obrywa. Komputer

jest na tyle gupi, e ruchome cele strate-

giczne bdzie ewakuowa dopiero po tym,

jakzd dobrze oberwa.

WITCHAVEN 2 / Maciej Górnicki

Nacinij BACKSPACE, wpisz jeden z poni-

szych kodów i wcinij ENTER.
KILLME- mier,
WEAPONS- bronie,

SPELLS - czary,

POTIONS- butelki,

MARKETING - niemiertelno,

HEROTIME - chwilowa niemiertelno,

INVIS - niewidzialno.

Uycie czarów:

SCARE - straszenie,

NIGHTVISION - widzenie w ciemnoci,

OPENDOOR - otwieranie drzwi,

FLY - latanie.

NOBREAK - bro nie zuywa si,

FIREBALL - kula ognia,

RAFAEL - zmiana tekstury,

KOBOLD-?,
FREEZE - zamraanie,

MAGICARROW - magiczna strzaa,

NUKE - grzybek (best).

Butelki:

HEALTH - zdrowie,

STRENGTH - sia,

CUREPOISON - leczenie zatrucia.

RESISTFIRE - odporno na ogie,

KEYS - wszystkie klucze.

PENTAGRAM - daje klucz na nastpny po-

ziom,

ARMOR - pena zbroja,

SHIELD - tarcza blaszana,

SHIELD2 - tarcza drewniana.

SHOWOBJECTS - pokazuje rzeczy na mapie.

SHOWMAP - caa mapa,

ENCHANT - ulepszenie broni,

KILLALL- masakra,

LEVELXX - skok na level (1-15),

AMY - ?,

RUBEN - pokazuje straszydeko,

UST - wspórzdne.

ATARI XL/XE

KSIE / ERIC CANTONA
Ustal podatek na 20 denarów i wszystkie

pienidze przeznaczaj na zakup machin

wojennych. Nie przejmuj si tym, e przeg-

rywasz. wrcz przeciwnie, wskazane jest

aby to zrobi kilkanacie razy. Ucz ma-

chin pozostaje taka, jak posiadae w pop-

rzedniej grze. Jeli ubierae ju 500 sztuk,

to wikszo sprzedaj, a za uzyskane pie-

nidze kup wojsko. Nie zapomnij zapaci
WITOPIETRZA

COMMODORE 64

BIFF / Thorin D.T.

Sposób uycia poszczególnych przedmiotów:

WIRE CUTTER, POWER CARD - uyj na

linie,

A ROP - uyj na przerwanym pomocie,

MADHESS. BANGER - uyj przed mostem,

THE COIN - kup sobie loda,

AN AXE - zetnij nim czerwone drzewo,

PLANT SEEDS - daj strachowi,

TIN OF OIL - naoliw dziurk od klucza,

OLD CLOTHES - uyj na ótym krzyu,

CHOC SEEDS - uyj na ótym papierze,

CHOCOLATES, FIXEL RING, FULL
GLASS. ICE CREAM, FLOWER - zanie

do domku na drzewie,

BUG SPRAY - uyj na samochodzie,

RECORD - uyj na mostku,

THE KEY - otwórz zamek, który naoliwie,

BROKEN RING, A JEWEL - uyj na czer-

wonym grzybie,

FLOWER POT - uyj na maym mostku,

PLANKS - uyj na wodzie,

EXPLOSIVES - wysad ska w kopalni,

BATTERIES - uyj na samochodzie.

ELECTRIC TORCH - zawie w kopalni,

EMPTY GLASS - uyj przy kauy.

BOWL / BUTTHEAD
$00 do $8B4A - niemiertelno.

SYS $8977

CYBER BLOCKS / Dominik Drobek

Kiedy skoczysz gr i pokae si napis JN-
SERT COIN TO CONTINUE" wcinij równo-

czenie C + O + I + N - kontynuacja.

ELVIRA ARCADE / BUTTHEAD
Poszukaj na dysku (przy pomocy odpo-

wiedniego programu) sekwencji: CE 01 C9
AD 01 C9 10 52 (w pamici to $0893)

i zmie CE na AD, aby nie byy odejmowa-

ne ycia.

FIRST STRIKE / Beryl

Wybierz ostatni misj i nie uzbrajaj samo-

lotu - niespodzianka.

FLIMBO'S OUEST / Thorin D.T.

W trzecim poziomie id cay czas w prawo,

a dojdziesz do krawdzi planszy. Postrze-

laj chwilk stojc twarz zwrócon w prawo

i wracaj - pojawi si duy robal, za zabicie

którego dostaniesz 1000 pkt. Manewr ten

moesz wykonywa kilkakrotnie. Po zdoby-

ciu 20 000 pkt. dostaniesz ycie.

FRANKENSTEIN / BUTTHEAD
S80A3 - liczbay na pocztku gry,

$A5 do $A2FC - nie odejmujey po mier-

telnym upadku,

$A5 do $87F2 - nie odejmujey po mier-

ci od „sprajtów",

$24 do $87B5 - nie narasta strach,

$02 do $8479 - nie ubywa czasu.

Uruchomienie: SYS $8000.

GOLDEN TAUZMAN / BUTTHEAD
$00 do $1C09 - potwory nic Ci nie robi.

SYS $2000

HACKER / Mr. Kubaski

1 . Jeeli nie chcesz testowa robota na py-

tanie .LOGOB PLEASE’ wpisz .AUSTRA-
LIA’. Pozwoli to na ominicie testu.

2. Na pytania komputera (w chwili gdy Ci
.zapi’ satelity) odpowiedz:

1. Nazwa pracodawcy - MAGMA, LTD
2. Nr Twojego robota - AXD-0314479

3. Rodzaj napdu robota - Hydraulic

4. Miejsce przeprowadzenia testu - AUS-
TRALIA.

HOBBIT PO POLSKU / Skin z S.P.

Pajka w lesie Thorin zabije swoim topo-

rem. Aby wyj z celi naley czeka na Tho-

rina, a nastpnie powiedzie, eby otworzy

okno. Trolli pozbdziesz si czekajc na

dzie na pónocy od nich - po powrocie b-
d skamieniae, wtedy we klucz. Warga

zabijesz mieczem.

LAZARUS / BUTTHEAD
SAD do $9EC9 - nie odejmuje broni,

SAD do S98FC - potwory nie odejmuj Ci

energii.

SYS $91 DC

MIECZE VALDGIRA 2 / LIROY
Zabij si i wcinij strzak w lewo. Teraz fire

i masz nieskoczenie wiele y.

NEW AMBUSH / BUTTHEAD
POKE 19036,0

SYS 2061

PIRATES / Adam .Sputnik" Wardyski
Sprostowanie do poprzedniego (TS nr 4/96)

tipsu: napisaem, e nie dotyczy on jednokrat-

kowych wysp z miastem (poniewa po przybi-

ciu do wyspy od razu wchodzi si do miasta

i atak uwaany jest za morski). Otó po wys-

aniu listu odkryem sposób na .ldowe przej-

cie" takich wysp. Po dobiciu do brzegu trze-

ba odpowiedzie .opuszczam miasto" - Twoi

ludzie bd teraz spacerowa nie wchodzc
do miasta. eby do niego wej naley naj-

pierw spróbowa przej do morza (ale do in-

nego brzegu, ni z tego, do którego przybie,

bo wsidziesz na statek). Komputer oczywi-

cie nie pozwoli Ci chodzi po wodzie, ale

wczeniej uzna, e opucie kratk z mias-

tem. I oto wanie chodzio - po puszczeniu

joy’a wywietl si napisy, jak przy wchodze-

niu do miasta. Teraz moesz je zaatakowa

z ldu. Dalej wystarczy stosowa si do zale-

ce poprzedniego tipsu. Uwaga: czasem zda-

rza si,e jednak wsidziesz do statku -w ta-

kim wypadku pozostaje ponowi prób.

PLUTON / .FAN GIRL" - M.D
Jeli chcesz zobaczy trzeci i pity poziom

gry, a posiadasz stacj dysków, moesz
zastosowa taki trik.

Wó dyskietk odwrotn stron do stacji (to

jeszcze zaley od tego. jak wersj progra-

mu posiadasz, jeeli nie uda Ci si odwra-

cajc dyskietk, to spróbuj bez jej odwraca-

nia) i wpisz:

LOAD .LAY1",8.1 - poziom 1 i 2,

LOAD .LAY2",8,1 - poziom 3 i 4,

LOAD .LAY3",8,1 - poziom 5 i 6.

Wystartuj program przez SYS 16384.

POPEYE 3 /MASTER
Gdy zawodnicy bd si trzyma, machaj

dojem w lewo i prawo, a gdy Twój licznik

siy bdzie ju w górze, wcinij fire - rozp-

ta si bijatyka.

REINCARNATION / LIROY
Gdy zapiesz ptaka, szybko nacinij C i H.

Od tej pory wszystkie ptaki stoj w miejscu.

RIVER RAID / BUTTHEAD
$24 do $866E - nie odejmuje paliwa.

SEA. $A9, $00 do $8620 - nie zabija,

$24 do S866C - nie zabija, gdy koniec paliwa.

ROCK&ROLL/ LIROY
SPACE + 1 - skipper poziomów.

SIM CITY /Beryl

Wklep QZYXAGFMOP na raz - niespo-

dzianka!

SIM CITY/Mr. Kubaski

Sposób na zrobienie wyspy:
- Przeprowad przez wod drog (lub druty).

- Uksztatuj wygld przyszej wyspy.

- Przejd do spisu klsk ywioowych i wy-

bierz opcj Fire.

- Podpal t drog (druty).

- Uyj buldoera i wyrównaj teren.

SPACE CRUSADE / Adam .Sputnik" War-

dyski

0 iloci dostpnych rozkazów decyduje ty-

tu, a o iloci sprztu - ilo odznacze. Te-

oretycznie wic, aby mie do dyspozycji ca-

y sprzt i wszystkie rozkazy, naley doby
tytu starszego kapitana z czterema odzna-

czeniami. W praktyce jednak, stosujc trik,

wystarczy zdoby pierwszy lepszy od sie-

ranta tytu, uaktywni sobie dostpne roz-

kazy i sprzt, zdegradowa si do sieranta

(kod z samego pocztku) -
i oto cud: b-

dziesz móg pozaznacza sobie cay sprzt

1 wszystkie rozkazy. Teraz pozostaje Ci tyl-

ko poda znów najlepszy kod, jaki posia-

dasz. Dla tych, którym nie bdzie si chcia-

o przej nawet pierwszej misji, by zdoby
taki pierwszy lepszy kod. podaj je dla

wszyskich zespoów (podporucznik, trzy

odznaczenia, pierwsza misja zdana):

- dla Anioów (czerwoni): F05083EC809
- dla Pici (óci): 7F492C80F1

- dla Ultra Marines (niebiescyv

45847992354
- sierant - jest wszdzie ten sam
FEB091247E8

SUPER ROBIN HOOD / BUTTHEAD
POKE 24604, 234

POKE 24605, 234

POKE 24606, 234

POKE 24612. 173 -energia

SYS 2064

TOM & JERRY/ Beryl

Wejd na: drzwi samochodu, lodówk, stos

talerzy, kul do krgli, motek, waz, bana-

na, puszk z farb czy co podobnego i kie-

dy podejdzie kot, daj .dó".

TURBO OUTRUN / .FAN GIRL" - M.D

Jeeli chcesz przej z 1 do 5 etapu, to

wcz pauz, a nastpnie wcinij klawisz

(rednik).

WHO DARES WINS / BUTTHEAD
$00 do S1D69 - nie odejmuje bomb,

$XX do $1674 -XX -liczba y.
SAD do $4656 - nie odejmuje y.
SYS $4000

WIZARD OF WAR / BUTTHEAD
Wpisz to pod jakim monitorem, jee
chcesz aby ycia nie byy odejmowane

obydwu graczom:

S7FEE:

INC $0203

LDX $0203

JMP SA5F8

INC $0204

LDX $0204

JMPSA51F
SA51C:

JSR S7FF7

SA5F5:

JSR S7FF0

SBCOO:

JSR S7FF1

SB668:

JSR $7FF1

SB65D:

JSR $7FFA

Ponowne uruchomienie:: SYS $8009

KONSOLE

GAM BOY

KIRBY’S DREAM LAND 2 / JLI
eby stoczy pojedynek z ostatnim bossem

(DARK MATTER) trzeba zebra 7 tczo-

wych cukierków. Nie jest to zadanie atwe,

wic oto kilka wskazówek:

1. Grass Land - wejd w trzecie drzwi (we
ze sob parasol).

2. BIG FOREST - drugie drzwi (we ze so-

b jea).

3. RIPPPLE FIELD - trzecie drzwi (wsid
na ryb i we kamie).

4. ICE BERG - czwarte drzwi (wsiadaj na

ryb, we ogie, rozwal lodowaty mur
i UWAGA - wypluj ogie, wcignij gwiaz-

dk, wypluj gwiazdk, wcignij ogie, trzy

razy, szybko!).

5. RED CANYON - pite drzwi (wsid na

ptaka, we piorun, gdy bdziesz lecia do

góry, wle w drzwi pooone wyej).

6. CLOUDY PARK - drugie drzwi (wsid
na ryb. przejd plansz, wejd w pierwsze

drzwi, zabij gocia, we piorun, ale przed-

tem wyrzu ryb, wejd w drugie drzwi, uyj

pioruna przy armatkach, we ptaka, wyjd,

znajdziesz si na planszy gdzie wieje wiatr,

wejd w drzwi, zabij gocia, we bumerang,

wyjd, pole z wiatrem, wejd w pierwsze

drzwi).

7. DARK CASTLE - siódme drzwi (wsiadaj

na ryb, we piorun, na ciemnej planszy

rozwal wszystkie gwiazdki, pod kad
gwiazdk jest symbol broni, zapisz w odpo-

wiedniej kolejnoci; teraz we stwora daj-
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cego t bro, rozwal mur, wejd w drzwi,

we stwora dajcego drug bro, itd.).

MUHAMMAD ALI HEAVYWEIGHT BO*
XING . O-B.A. i EL BARTO
Kod: FPGPB6J5436C03BC - ostatnia walka.

WARIO LAND / K. Stankiewicz (Zangief)

1 . Jeli stracisz ycie, natychmiast wycz
gr. Po ponownym wczeniu moesz gra
dalej bez straty. Dziaa take w Super Mario

Land 2.

2. Po przejciu gry nie kasuj jej stanu (CLE-

AR), wtedy na mapie bd miga levele,

w których znajduj si skarby.

3. Przejcie do Shebet Land znajduje si
w Mount Teapot. course 08. Tu za dwoma
szczurami z noami wysoko podskocz (trzy-

majc .gór") i zacznij lecie (Jet Wario), a
uderzysz o cian. Znajdziesz si teraz nie-

co wyej, a kawaek dalej jest przejcie.

NINTENDO

ADAMS FAMILY / Marcin Janeczek

Aby wzi .Rczk’ naley z górnej póki

skoczy na óko. Jeeli chcesz, aby .Rcz-
ka" Ci poomoga, nacinij „select’. W puste

wiadro nabierz wody z azienki i zga ogie
w kominku, a póniej wejd do niego -

mnóstwo forsy.

GOLDEN AXE 4 / Ronald Koeman
Aby uy magii wcinij GÓRA + B. czary

zmienia si wciskajc .START", a nastpnie

góra lub dó.

MASTER FIGHTER 2 / Ronald Koeman
Oto niektóre z ciosów:

RYU: dó - przód - A; dó - ty - B; przód -

dó -A+B,

GUILE: dó - góra - B: (bdc blisko) P + A,

CHUN U: dó - góra - B; (bdc blisko)

P+A; przytrzymaj B turbo,

ZAHGIEF: A+B; (bardzo blisko) P+A,

VIGA: ty - przód - A+B; ty - przód - B;

(bardzo blisko) P+A.

ROBOCOP/ MASTER
W .LEVEL 2" wkrocz na drugie pitro,

wejd do pierwszych drzwi, id w lewo

i zacznij wali pici w cian - otworzy

si tajne przejcie. Id w lewo - znajdziesz

si na trzecim pitrze. Id w lewo do ciany
i zacznij wali w ni pici. Otworzy si
przejcie i bdziesz walczy z matk.

ROCKETEER / Marcin Janeczek

W drugim etapie lasu we latarni i wle
nad drzewa - fioletowe serce (uzupenia

ca energi).

SUPER ALLADIN / MASTER
Podbiegnij do ciany i trzymaj TURBO
A i strzak w kierunku ciany. Alladyn zacz-

nie chodzi po cianie.

PEGASUS

BOOMERANG KID / Damian Wolaski
W planszy pt. .Cliff Edge Comer", gdy omi-

niesz kangura, wskocz na pierwszy, zanikaj-

cy pod wpywem ciaru, kawaek ziemi i nie

ruszaj si - znajdziesz si w Warp Zon.

CASTLEVANIA 2 - SIMON OUEST / Da-

mian Wolaski

Jako password wpisz u góry OJMC i MH01

,

a na dole XH4C i VWYI - zaczynasz z og-

nistym biczem, butelk i krysztaem.

CHIP AND DALE 2 / R.S.?

1 . Gdy zapiesz drugiego gracza (przód +

B), id z nim do przodu i gdy zawieci na

czerwono nacinij B - zaatwisz kadego
normalnego przeciwnika, a bossowi zejdzie

energii tyle, co 3 skrzynki (lub kamienie).

2. eby przej ostatniego bossa (kota) na-

ley, gdy pojawi si napis „Danger" i pod
niego spadnie kula. nie bra jej, tylko cze-

ka, a wybuchnie pod kotem.

D.J. BOY / Rafa Dzienniak

1 . Oto kierunki jazdy w labiryncie (stage 6-

1): lewo, góra, prawo. góra. lewo, góra, pra-

wo. dó, prawo, góra, prawo, dó, prawo, gó-

ra, prawo (tutaj si nawalamy), a potem:

prawo, dó. prawo, dó, prawo, góra, prawo,

dó. prawo (po facetach z granatami) góra.

lewo, góra, prawo i jest wyjcie.

2. W levelu 6-3 wybierz Hot Flash (dziew-

czyna). Na pocztku ustaw si pod cian
i cay czas jed prost. Hot Flash potrafi

przeskoczy podwójne kolce. Przy kocu
zjazdu z drugiej góry skocz.

3. W levelu 3-2 (kanay) wybierz Rockersa.

Gdy bdziesz nawala facetki ustaw si
pod cian przy wyjciu i odwró plecami

do wody. Teraz wcinij Turbo B i patrz, co

si dzieje.

4. Gdy jeste na której z szos, a od tyu

wychodzi jaki wrogi obiekt, nacinij jedno-

czenie ty + B - uderzenie z okcia.

DUCK TALES 2 / SuPeR Macior

1 . Najpierw we wszystkich planszach prócz

piramid znajd Diodaka. Po kadym spotka-

niu przybdzie Ci jaka umiejtno.
2. Teraz wybierz si do Egiptu. W pirami-

dzie rozwal, murek (dwa kwadraciki) zakry-

wajcy ruchome piaski, skaczc na lasce.

Spadniesz. Id w lewo do przepaci, wcinij

pytk na cianie wskakujc na ni, gdy

zaczn ukazywa si stopnie przejd na

drugi „brzeg". Jeli ju jeste w komnacie

z cyframi (1, 2, 3 i 4), wbij uderzajc (ska-

czc) lask: 3 razy po 1 , 2 razy po 3, 1 raz

4 i 4 razy po 2. Drzwi si otworz, znaj-

dziesz skrzyni, a w niej poówk mapy
skarbów, niezbdn do ukoczenia gry.

3. Aby pywa pontonem, uderz lask
0 brzeg.

GHOSTBUSTERS 2 / R.S.?, P.K.!!!

Na ekranie tytuowym poruszaj wajch od

doja dó, góra lub lewo, prawo to ukae si
ukryte cheat menu, w którym moesz usta-

wi poziom trudnoci, dodatkowe (czwarte)

ycie, itp.

GO! DIZZY GO! / Damian Wolaski
1 . Na pierwszym poziomie sta na samym do-

le ekranu pod znakiem zapytania i wcinij A -

zostaniesz przeniesiony do pitego poziomie

2. W niektórych poziomach ukryte s bonu-

sy typu np. „zbierz w okrelonym czasie

owoce uoone w ksztat serca". Aby je zna-

le stawaj w planszach na znaki zapytania

(jeeli takie s) i wciskaj A, a potem Start.

LEGEND OF THE KAGE / Rafa Dzienniak

Jeeli zabijesz czarnego ninj, zostawi on

ma kresk, któr mona spotka w lesie.

We j, a Twój ninja zacznie si modli. Za-

bija to wrogów pojawiajcych si na planszy.

POWER RANGERS / Damian Wolaski
Wersja japoska: kod do ostatniego leve!u

- 5705. Góra + B - cios nog.

RIDDLE OF ICARUS / Damian Wolaski
Gdy przejdziesz korytarz w poziomie 1-3

1 walczysz z demonem, zwab go w róg ek-

ranu i trzymajc jego kierunek wal z pici
- bdzie bez szans.

SMALL MARIO / Prezes & Skusi

Po wczeniu gry nacinij A. B, „góra", „SE-

LECT", „START” - poczekaj chwil - nies-

podzianka.

STREET BUSTER 5 TURBO / BATMAN
Tajne ciosy: G - góra, D - dó. R - rka, N -

noga. BP - blisko przeciwnika. WP - w po-

wietrzu, KD - kierunek do przeciwnika. KO
- kierunek od przeciwnika;

BUNKA:
Electricrty - kilka razy R
Dizzy Jump - WP + KD + N
Rolling Attack - R + N
Spinning Attack - KO + N
GUILE:

Sonic Bomb - R + N
Flash Kick - D + R + N
Throw - WP + BP + KD + N
BARÓG:
Iron Claw - D + R + N
Throw - BP + KO + A
BISON:

Jump and hit - KD + R + N
Jump and UpperCut - KO + R + N
ZANGIEFF:

Spinning Clothesline - R + N
Throw 1 - BP + KD + R + N
Throw 2-BP + KO + R + N
Throw 3-BP + D + R + N
CHUN LI:

Whirtwind Kick - D + R + N
Lightning Kick - kilka razy N
Throw 1 - BP + KD + R + N
Throw 2 - WP + BP + KD + R + N
HONDA:
Hundred Hand Slap - kika razy R
Sumo Head Butt - D + R + N
Throw - BP + KO + R
RYU:

Fireball - KO + R + N
Hurrican Kick - D + R + N
Dragon Punch - D + G + R + N
Throw 1 - BP + KO + R
Throw 2 - BP + KO + N
DHALSIM:

Yoga Fire - R + N
Yoga Flame - D + R + N
Spinning Legs - WP + KD + D + N
Throw - BP + KO + R
KEN:

Fireball - KO + R + N
Hurican Kick - D + R + N
Dragon Punch - D + G + R + N
Throw 1 - BP + KO + R
Throw 2 - BP + KO + N

SUPER ROBIN HOOD / R.S.

Na ekranie tytuowym nacinij A + B + A tur-

bo + B turbo + rodek krzyaka + select i na

koniec „start", a dostaniesz dodatkowe ycie.

TREASURE MASTER / Super Macior

1 . Jeli zdysz (zanim wybuchnie) zanie
bomb na koniec platformy (tam, gdzie

znajduje si zielony kratkowany kawaek).

Gdy wybuchnie, spadnij w przerw trzyma-

jc „prawo". Dostaniesz si do dodatkowe-

go ycia.

2. We bomb, zanie nad zbiornik z wod.
we zdalne sterowanie (nadajnik), id do
magnesu. Przy znaku zapytania poó go
(dó + B). Id na gór po bomb, gdy j
wemiesz, spiesz si. Wskocz tam. gdzie

wpada ód podwodna, wsid do niej.

Py w lewo, pozabijaj rekiny, a nastpnie

poó bomb przy dwóch 'kratkowanych

fragmentach ciany (dolny, lewy róg).

Wsid do odzi. Gdy wybuchnie szybko

wpy w szczelin (powietrzam masz tylko

na krótki czas). Znajdziesz uk i strza,

wracaj szybko i bardzo uwaaj na rekiny.

3. Popy odzi w prawo, a do ciasnego

tunelu. Id na gór po bomb. Teraz id
w prawo, bomb poó dokadnie nad noy-
cami (pod ruchom tam), gdy wybuchnie

we noyce, id na sam gór, potem w le-

wo, odetnij (dó + B) ciar. Id „pitro wy-

ej". Ciar zabi kraba, który trzyma zapa-

sowy tlen. We go. Id w prawo, do kanau
z wod, gdzie jest trupia czaszka. Naciska-

jc „B" uyjesz zapasowego tlenu. We
hem ochronny. Przyda Ci si przy wyrzutni

(na gór, potem w prawo).

SEGA MEGA DRIVE

BEAVIS AND BUTTHEAD / EL BARTO i
Q-

B.A.

Kod: Xy7LQ - ostatni level.

JOE & MAC / Przemysaw Ratajczak

Wybierajc po kolei nastpujce drogi: B,

B. A, A. atwiej Ci bdzie doj do koca. Po
pokonaniu ostatniego (dziesitego) „mutan-

ta" wybierz drog, która znajduje si na sa-

mej górze lub w ogóle nie wybieraj - pocze-

kaj, a zobaczysz najlepsz kocówk.

MORTAL KOMBAT 2 / Q-B.A. i EL BARTO
W „Options" najed na „Done" i wklep:

LDLPDPLLPP - ukae si menu „Test Mo-

des". Teraz nastaw tam „Background 6’

i „Ooh Nasty". Moesz zrobi Fergality (!?):

TTT-BLOK lub TTT+BLOK (tylko Ray-

den’em).

MORTAL KOMBAT 3 / EL BARTO i Q-B.A.

Gdy pokae si logo „MK3", szybko wklep:

ABBADABBAG - moesz gra jako Smoke.

SHADOW DANCER / Przemysaw Ratajczak

W momencie, kiedy leci demo, nacinij

„Start", a zaczniesz od planszy pokazanej

na demie. Pierwsze demo to trzecia plan-

sza (Statua Wolnoci), drugie to druga plan-

sza (Most), trzecie to czwarta i przedostat-

nia plansza (Ciemnoci), czwarte to pier-

wsza plansza (Budynki).

SPLATTERHOUSE / Q-B.A. i EL BARTO
W „Password" wklep: GPGGPG (po kierun-

ku zawsze klawisz potwierdzajcy np. A) -

5 pitro.

SNES

DONKEY KONG COUNTRY 2 / ukasz
Krojenka

Aby wej do „CHEAT MOD" rozpocznij gr
bez save'ów. Teraz na ekranie z wyborem
iloci graczy podwietl, ale nie wybieraj, gr
na dwie osoby i wklep pi razy dó. Pojawi

si test dwiku. Ponownie wdu dó pi ra-

zy. a znajdziesz si w „CHEAT MOD".
eby pozby si przeszkód w grze wklep:

B, A, PRAWO, PRAWO, A, LEWO, A, X -

jeeli poprawnie wpisae kod. usyszysz

gos Donkey’a.

EARTHWORM JIM 2 / ukasz Krojenka

Aby wpisa kody musisz podczas gry wci-n „pause".

Kod na 100% energii: X, SELECT, X, B, X.

SELECT. X, A.

Kod na bro plazmow: X, X, X, X, A. A, A,

SELECT
Kod na bro balonow: X, X, X, X, A, B, A,

SELECT.

MORTAL KOMBAT 2 / O-B.A. i EL BARTO
1 . Combo Johnn/ego Cagea (zabija wroga): kop

z wyskoku. 3x Shadow Kick, kop z wyskoku, Sha-

dow Punch (te Mega Drive).

2. Podczas wyboru postaci wklep: GDDPP,
Select - moesz walczy jako Kintaro.

SONY PLAYSTATION

ASSULT RINGS / ukasz Krojenka

Kod na dostp do wszystkich broni: LEWO.
PRAWO, LEWO. LEWO, PRAWO. LEWO,
PRAWO, PRAWO, GÓRA. DÓ, GÓRA,
GÓRA. DÓ, GÓRA. DÓ, DÓ.



Tipsy & kody
ALIENS
MOVIE
COMMODORE 64

GUILE
1 . 7324G
2. 2727H
3. 3106E
4. 3579G
5. 4680C
6. 9753G

BATTLE ISLE
PC

TOMEK PALKA
- GONZO

„SCENERIO DISK 1”

Dla jednego gracza:

1. WATCH
2. LAGUN
3. BIRMA
4. SERPT
5. RAMBO
6. YUKON
7. POINT
8. FROGS
9. ITALY

10. VARUS
11. LINES
12. SOUND
13. TWEAK
Dla dwóch graczy:

1. CLOCK
2. LOSAG
3. BOMBS
4. COMET
5. PEARL
6. MIROR
7. ROMEL
8. MAGMA

CRUSADE
IN EUROPE
COMMODORE 64

ARTOR SMACKI
1. TORCH
2. GARDEN
3. GOODWOOD
4. BOLERO
5. MARKET
6. FRANKLIN
7. OMAHA
8. COBRA
9. DAVID
10. TANGO
11. ANVIL
12. TIGER
13. TOTALIZE
14. OVER LORD
15. SHERMAN
16. BLUECOAT

DOOM
TROOPERS
SEGA MEGA DRIVE

Przemysaw Ratajczak

IMPERIAL

DOOMLORD
CYBERTOX

EXO
SOUAD
SEGA MEGA DRIVE

Przemysaw Ratajczak

1. KETNAMLG
2. RROMBEUU
3. ITMALGNL
4. SVLROAKA
5. ZIUJKCHT
6. TZKAISAO
7. AEEBIAJL
8. TSAOTTCY
9. IALKTAIA
10. SZAINBHN
11 . ZADMIAOM
12. TGAINRKI
13. AYRNCDIN
14. GATTSVTT
15. YBFCEAUA
16. AEOILNNV
17. GMLCAMOA
18. YUYUSHID
19. ATTSUNAN
20. MAOTAANY
21. REVOEMAG
Przeczytaj ten ostatni od

koca. Po jego wpisaniu

komputer przejdzie sam
ca gr.

LEMMINGS 3D
PC

Damian Grela

TAXING:
1 . CABOCEER
2. GEROPIGA
3. BONTEBOX
4. EMPYREAL
5. LANGLAUF
6. NANNYGAI
7. SARATOGA
8. OUINTAIN
9. MUSOUASH
10. ZOMBORUK
11. SKILLING
12. WOBEGONE
13. BINDIEYE
14. FRAXINUS
15. LINDWORM
16. CURLICUE
17. HANEPOOR
18. IDEMOUOD
19. BLANDISH
20. MALAGASY

MAYHEM:
1. CHORIAMB
2. GARGENEY
3. KAOLIANG
4. MAROCAIN
5. OBTEMPER
6. TASTEVIN

7. VELLOZIA
8. BORACHIO
9. JACKAROO
10. COOLAMON
11. BANAUSIC
12. FABURDEN
13. RECKLING
14. MIRL1TON
15. OPAPANAX
16. BIMBASHI
17. CAATINGA
18. PENSTOCK
19. SPRINGAL
20. BABIRUSA

MAGIC
POCKETS
COMMODORE 64

LIROY
3. 4476
4. 7766
5. 1467

6. 5284
7. 4757
8. 2818

9.

1960
10. 6331

11. 8712
12. 3505
13. 0692

MAX
WARRIOR
NINTENDO

CZARNE ANIOY
Kody do wersji HARD:
1. 4989
2. 3396
3. 4126
4. 7589
5.2168
6. 0666

7.

1192 (special stage)

OXYD
MAGNUM
PC

Wojtek Bruzda

[Kodów z zakresu <2,30>

szukajcie w nr 6/96 - Dean]

31. 62087948
32. 64526776
33. 58468944
34. 14213476
35. 76231232
36. 27333386
37. 18604278
38. 03298891
39. 99454196
40.41961156
41 . 76588783
42. 85245124
43. 52876649
44. 50310209
45. 57899374

46. 13834195
47. 96169827
48. 89062821
49. 99490654
50. 39284938
51. 17129395
52. 70370609
53. 23326211

54. 95626932
55. 68165303
56. 86729336
57. 64194675
58. 86223230
59. 64811274
60. 80411666
61.07993986
62. 91069662
63. 90262957
64. 83333677
65. 89882818
66. 75562082
67. 36485136
68. 56988310
69. 15352071
70. 88079866
71 . 42447856
72. 27623703
73. 67214017
74. 63838940
75. 59147171
76. 47682221
77. 26093418
78. 11676607
79. 69421493
80. 58632123
81. 17189650
82. 53113536
83. 47640135
84. 47640135
85. 65914917
86. 10514120
87. 96204636
88. 16550005
89. 17561760
90. 34493724
91. 99898913
92. 5758796

7

93. 08110454
94. 45289502
95. 48529617
96. 78059932
97. 43134777
98. 20061737
99. 79231045
100. 82705689

ROCKETEER
NINTENDO

Marcin Janeczek
2. 496-629-312

3. 435-768-810

4. 775-454-810

5. 318-469-417

6. 040-473-312
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Hyp...hyp...hypery

„B0REK-3D episode 6/1 die

Kubeczko die:

Natenczas Borek chwyci na
tamie przypity

swój karabin maszynowy
dugi, stalowy niekrty

oburcz do ramiona go przycisn
jak w boa, w oczach krwi

zabysn
zasyn w 1/2 powieki i do Ku-

beczkowego wodogowia
wysa z magazynku cay zapas

oowia
i zagrza karabin jak wicher (ba-

zuka ect.)

niewstrzymanym kul potokiem

dziurawic gow nad lewym
okiem

Tu przerwa lecz karabin trzyma
wszystkim si zdawao
,e Borek strzela jeszcze

bo ciao jeszcze si rozpryskiwao

Borek cay kunszt którym

w Wietnamie syn
Jeszcze raz przed oczami czy-

telników TS rozwin”
YouzeO

POWITANIE: „Siema (albo si
nie ma)”

GRACZ

NIEPOROZUMIENIE?: „Pew-
nego razu byem w restauracji.

Poprosiem kelnera o krgosup
z ddownicy, a ten dure przy-

niós mi skrzydeko od winiaka.”

Bamber & C.O(LZ.R.S.D.J)

(NIE)DOTLENIONY: J. konku-

rencji (waszej) ju zrezygnowaem
bo bya nudna do tego stopnia e
si porzygaem, a przy waszym to

si o mao nie udusiem ze mie-
chu (dwa tygodnie pod namiotem
[tlenowym] to sporo)."

TODI

DOWCIP: Jedzie facet merce-

desem 100 km/h, gdy nagle wyp-
rzedza go syrenka, która chwil
póniej znika za zakrtem. Dwa ki-

lometry dalej syrenka stoi na po-

boczu. maska podniesiona, a jej

kierowca wlewa do silnika wiadro

wody. Zdziwiony kierowca merce-

desa zwiksza prdko do 150

km/h, jednak sytuacja si powta-

rza. Zdenerwowany przypiesza
do 200 km/h, lecz syrenka znów
go wyprzedza. Par kilometrów

dalej widzi syrenk stojc na po-

boczu. Zaciekawiony zatrzymuje

si obok niej i wysiada z samocho-
du, aby przyjrze si temu ewene-
mentowi. Tymczasem kierowca

syrenki otwiera mask, by wla
znowu wiadro wody, a pod mask
zamiast silnika znajduje si piciu

Murzynów: czterech zmczonych

z wywalonymi jzorami i jeden u-
miechnity. Wic ten kierowca

mercedesa pyta si tego umiech-
nitego: - Z czego si cieszysz? -

a ten na to: - Bo ja jestem wstecz-

ny."

von Moltke

ZAGADKA: „Co to jest? Gad-
kie, z papieru, kolorowe, wisi na

gwodziu w kiblu i suy do wycie-

rania [—].

- Papier toaletowy wysokiej ja-

koci z komiksem (zaskoczeni?)!"

MAESTRO

ZAGADKA 2: „Do miasteczka li-

czcego 600 mieszkaców przyje-

cha na czerwonej motorynce zama-

chowiec, rzuci bomb. W miastecz-

ku zostao tylko 300 osów [chyba

osób]. Sytuacja powtórzya si jesz-

cze 3 razu [razy], a w miasteczku

zosta tylko jeden mieszkaniec,

wciek si, wskoczy na swoj zielo-

n motorynk, dogoni zamachowca
i zabi go. Jaki z tego mora?

Zielone motorynki s szybsze

od czerwonych!

WIESIEK, RYSIEK, MIETEK

KONKURS!!!: „ENTLICZEK
PENTLICZEK:

Entliczek pentliczek

zielony Kopalny

a na Kopalnym pleciony

Naczelny a w tym

Naczelnym czerwone

atari, a Kopalny

(za dalszy cig nagroda ZX
Spectrum)

Gófy

KURDE WYMYLI...: „Wcho-
dz se kurde do windy, a tam kur-

de schody! Tak se kurde myl:
„Po co mi ten kaloryfer? Przecie
kurde i tak nie myj zbów?”
I nagle kurde do ba przyszed mi

taki kurde mora: „Nie zostawiaj

kurde roweru przed sklepem, bo ci

kurde czapka zamarznie.(kurde)"„

Bamber & C.O.(R.S.DJ.LZ)

RÓNE TAKIE...: .Atari albo

zdrowie - minister komputeryzacji

i kalkulatoryzmu spoecznego"
YouzeO

„Kiedy Amiga jest lepsza od pe-

ceta? - kiedy spada z mostu do
rzeki i jest obciona kamieniami.”

VANDAM
„Kawa z wieowca, w którym

na dolnych kondygnacjach wy-

buch wybuch (podobiestwo
nazw - przypadkowe): Wchodzi
baba do piwnicy, a tam 3 pitro.”

Czonek PZPR
„Hej, kto powiedzia, e wity

Mikoaj nie istnieje (odpowied -

mój kolega, za tydzie wyjdzie ze

szpitala)?!"

MAESTRO
„Z czego skada si wgiel?
- Z samochodu do piwnicy"

GRACZ

GRYPS: „Przychodzi baba do
lekarza z mózgiem w rkach. Le-

karz si pyta: - Co pani jest ?

Baba na to: - To si w gowie
nie mieci."

[Noname]

GRYPS II: „Kumpel do kumpla
- Ty byem wczoraj u tej blondy-

ny z trzeciego bloku.

—
I co?

- Waliem ca noc!
- ?!

-
1 nikt mi nie otworzy!”

Mack the Knife

GRYPS III: „Mamusiu mog i
zobaczy zamienie soca?
Id tylko nie podchod za blisko."

GRACZ

REKLAMA: „Biuro podróy
„Bez powrotu" oraz mongolskie li-

nie lotnicze oferuj urlop na atolu

Murruroa. Kady stamtd wróci

szczliwy i rozpromieniony”

Szogun travel

OPTYMISTA: „W Polsce epide-

mia grypy, ale mi nic nie jest poza
tym, e na termometrze jest 42
stopnie C. Pewnie si popsu."

STALIN

PECHOWIEC: „Ostatnio na tar-

gi komputerowe postanowiem
wybra si samolotem. Leciaem
rosyjskimi liniami lotniczymi Aerof-

lot. Wyjazd okaza si klap.

Samolot by z czasów II wojny

wiatowej. Nie mia okien i jedne-

go skrzyda, a na rodku pokadu
bya dziura. Miao to by okno wi-

dokowe. Na pokadzie byo dwu-
dziestu terrorystów, kady chcia

lecie w inn stron. Na dodatek

pobia mnie stewardessa.

Lecc nad Boni zostalimy

zestrzeleni przez muzumanów,
wpadlimy do oceanu spokojnego.

Moje pytanie grmi[?]. Gdzie i kiedy

bd nastpne targi komputerowe?
Ps. Postanowiem, e teraz zaj-

d na nie na piechot.

Ps.2. Mój obecny adres Ocean
Spokojny Rów Mariaiski [chyba].”

Hubert K.

ZARZUT: „Dlaczego ukrywacie

fakt, e (padnij) Kopalny (wsta)
nie istnieje??? Przyzwyczajeni do
rosyjskiej indokrynacji próbujecie

wykrztaci kolejne pokolenie ludzi

podatnych na kade kamstwo
wroga. W ten sposób gdy bdzie
wojna, ludzie uwierz np. w to e
Rosja nie ma broni jdrowej.
A nastpnego dnia obudz si
i bd zastanawia dlaczego

wiec. dam wic sprostowania

i PRZEPROSZENIA (baczno!)
czytelników (spocznij) lub wydru-

kowania ZDJCIA Kopalnego nie

zwaajc na ofiary w ludziach.”

Komandor James Bond

JZYKOZNAWCA: Wersja pol-

ska - dla ludzi uczonych... „A wic
nie przejmuj si kolego Kopalny,

nie przejmuj si gadaniem kole-

gów, a szczcie si do Ciebie u-
miechnie.

Dobra kocz, bo rodzice wrócili

do domu, a ja sucham Kazika. Poz-

drawiam ca Szanown Redakcj.

.../ ten sam fragment w tzw.

slangu (jzyk polskich raperów):

„Jeste glane i nie susz pay texta-

mi murzynów. Nie dygaj, a fart

pysk wykrzywi. Wal na maxa.

Kocz, bo wapno w kwadracie,

a mdry prawi. Fajrant frajery."

Lukas

PRZYSOWIA: „Jak Ci widz,
to pracuj."

Domel
„Kto rano wstaje ten sam sobie

robi niadanie."

GRACZ

„ZADANIE Z MATEMATYKI:
„Pocig A min pocig B w miejs-

cowoci C. Odlego pasaerów
jadcych w przedziaach pocigu
A wynosi 2 litry, a w pocigu B - 7

kilogramów. Wiedzc, i kt pada-

nia wiata na nos maszynisty

w pocigu B wynosi 64 stopnie,

a gsto powietrza wynosi 4,025

amperów, odpowiedz, za ile pasa-

er pocigu A w wagonie 3-cim,

w przedziale drugim, na miejscu

z numerem 41, bdzie starszy od
pasaerki jadcej w pocigu
B pierwsz klas w przedziale dla

niepalcych o 4 lata i 6 tygodni?"

WIESIEK,RYSIEK,MIETEK

O ile pominiemy tarcie ogrzewa-

nia wpocigu B to za 38z - Wodzu

MAK GAJWER: „...ju dawno
si tak nie umiaem - na impre-

zie byo paru cwaniaczków z ja-

kiej Nady (chyba zaraz za Ko-

byk), chcieli podprowadzi ko-

mu Jelcza (teraz uwaga) SCY-
ZORYKIEM!!! K[— ]

s ludzie

i parapety."

Mack the Knife
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Bureau 13
Przeszukaj otwor zwrotny automatu z gazetami. Wrzu
wierdolarówk do automatu, wyjmij gazet, przeczytaj

j. (Z)odziej moe otworzy automat. (M)ech moe go

spaszczy id na poficj. (Z) moe ukra gliniarzowi pis-

tolet. Zaklej superklejem drzwiczki od ganicy i wepchnij

popielniczk do kosza na mieci. Wejd do biura szeryfa

Otwórz jego biurko, we klucze. Otwórz skrzynk z bez-

piecznikami, we zapasowy bezpiecznik, przeó wycz-
nik. (C)zarownica moe rzuci zaklcie, eby widzie le-

piej, (Z) i tak wietnie widzi po ciemku. Id do pomieszcze-

nia z dowodami, otwórz drzwi kluczami szeryfa. Zabierz

aparat raport policyjny i fragmenty bomby. Raport prze-

czytaj, fragmenty obejrzyj. Id do sklepu Rlcka

(Rlck's Electronics). (W)ampir wejdzie w formie mgy, (Z)

otworzy drzwi. (M) je zniszczy. Na cianie obok drzwi znaj-

duje si luna cega - mona j wzi i rzuci ni w drzwi,

zby je stuc. W rodku znajdziesz cki do metalu i kase-

ty z automatycznej sekretarki (jednej trzeba poszuka tro-

ch <*uej) Przesuchaj kasety. Z szafki we dane o klien-

tach. (Z) i (M) s w stanie zabra pienidze z kasy.

Id pod siedzib Al. (C) rzuca zaklcie I otwiera zamek

(dowiaduje si, jaki jest kod). Inni musz pój na ty budy-

ku. zabra ze mieci pudeko adresowane do Teda Sim-

psona, podej z nim do drzwi, zadzwoni i pogada ze

stranikiem. Na biurku sekretarki ley kartka, drug znaj-

dziesz w kserokopiarce Przeczytaj obie. Zabierz kasty

z biura ochrony. W biurze Simpsona wyjmij bateri z de-

tektora dymu i wó j do pilota. Nadnij guzik na biurku.

Otwórz obraz. Wó trzeci kaset do wideo i uruchom je.

Sejf si otworzy. Wyjmij z niego kaset i obejrzyj j.

Id do biura posaców. (Z) moe si przeiiozgn na gó-

r. inni musz kombinowa. (C) 1 (M) mog wej bez

wikszych kombinacji przez damsk szatni w ssiednim

budynku. (H)acker, (Z) i (Kjsidz musz wzi z wózka

w szpitalu troch suchego lodu i wrzuci go do szatni (We-

dy me bdzie nikogo w pobliu) eby cala zaparowaa

Wtedy mona wej do szatni, otworzy okno na jej kocu

i przej do ssiedniego budynku. (W) moes tam dos-

ta w formie mgy. W szatni posaców wymie uszkodzo-

ny bezpiecznik na dobry z biura szeryfa. (O ile mnie pa-

mi nie myli, (H) moe naprawi bezpiecznik kawakiem

folii lecym gdzie na pododze, nie iestem tego pewien,

ale chyba mi si tak udao - Borek). Przeszukaj szafk na

prawo od skrzynW z bezpiecznikami.W kurtce J. P Wither-

sa znajdziesz klucze do jego samochodu. Przeszukaj inne

szafki, znajdziesz rkawiczki. We mietnik

Id do ATS (American Temperary Storage). Poka facetowi

klucze od samochodu J.P, a potem zabierz wszystko, co

znajdujes w pudeku Wlthersa. (H) moe zbudowa z te-

go bomb Karto posuy do wejcia do samochodu. Znajd

dziennik Withersa i przeczytaj go. Id do szpitala i zobacz

si z szeryfem - zdobdziesz kart dostpu czwartego

stopnia (co by to nie znaczyo). Nie musisz tego robi, jeli

jest z Tob (W). Wejd z powrotem do samochodu, uyj pi-

lota eby dojecha do fabryki Al. W esie znajdziesz ga,
poój na drodze Kiedy ciarówka si zatrzyma i kierow-

ca wyjdzie odsun ga, wskakuj do ciarówki. W fabry-

ce wejd do magazynu i zabierz z niego pi do drewna, ot-

wórz kolejn skrzynk z bezpiecznikami i wcz prd. Na

zewntrz wjed na gór. Znajdziesz si w korytarzu z dwoj-

giem drzwi. (W) mo2e si przez jedne z nich przedosta

w postaci mgy, pozostali musz mie kart dostpu 4 po-

ziomu (od szeryfa, ze szpitala). Koo windy wstukaj kod zna-

leziony w biurze (211 2). Zjed na dó. Przetnij czkami prze-

wód zabezpieczajcy, wejd do tajnego laboratorium. We
(drone ledger] i przeczya), wró do samochodu. Przeszukaj

baz danych w samochodzie, szukajc informacji o nast-

pujcych osobach: Cotton. Houston. Sterfing i Carver Po-

jed samochodem na przedmiecie.

Id na parking bftMoteki. Otwórz baganik zaparkowane-

go samochodu, we om i latark. Wró do swojego sa-

mochodu i na Elm Street. Uyj omu. eby dosta si do

domu Gembecka, wejd i zabierz ksik. Przeczytaj j.

Istnieje równie inna droga do tego miejsca - kiedy

w szkole i biliotece zbierzesz informacje o ksice i rodzi-

nie. mozesz si tu wama (M) lub (Z).

Id do domu Eddie Houstona (pierwszy na lewo od samo-

chodu). Boston si do rodka (technika zaiezna od zespo-

u). W rodku znajdziesz zestaw do polowa na wampiry

(zielona torba). W rodku znajdziesz czosnek, opat
i [stakej. W kuchni zamknij drzwi i przeszukaj mieci. Znaj-

dziesz bilet na Mik and the Nightstalkers. Wyjd i id do

nastpnego domu w lewo (dom Dermisa Stertinga). Wejd
do rodka. Odsucha automatyczn sekretark. Zejd do

garau W szafie znajdziesz ksik o bombach. Przeczy-

taj j. W szafach znajdziesz jeszcze radio - te je we.k
do wejcia do biblioteki. Otwórz (kadym inaczej) zwrot

ksiek. We ksik o botanice l przeczytaj j. Wam si

do biblioteki. (H) moe si zaj komputerem. Z klawiatu-

ry wpisz „demons’. Zejd na dó. Poszukaj na drug pók
ksiki o demonologii Wyjd z biblioteki i id pod szko.

Do rodka moesz wej przez okno, albo stosujc któr

z metod ^specjalnych*. Id do klasy na kocu korytarza

i przeczytaj list lezc na biurku nauczyciela

Id do .Stao Bar* W garderobie przeszukaj trumn, zne-

daesz czosnek i notatk Przeczytajj Id na Sbcth Street prze-

szukaj jbalet poster], otwórz, wejd do

ceta gdae moe by Sawbuck We2 stymuatory i depresoiy (co

by to rnznaczyto) ld na parking. Wejd do autobtisu i przeszu-

ka Edclego Houstona. azznajctóeszcf^k (to,Cawe^s Bar*.

Doprowad do sytuacj, w której Sawbuck nie ma wicej amunic-

j (kifcaj na nma do skutku). Zejd za ren do prwney i przeszu-

kaj go, podobne jak Edcfego.

Id do sklepu zielarskiego, zabierz z niego proszek uzdra-

wiajcy, [warding charm}, lek nasenny i napój miosny.

We amulet lecy obok kasy. Wedy zjawi si Weronika

Bawena (Veromca Cotton) i zapyta, czy chcesz si z ni

spotka, zgód si. Oddaj jej amulet. Wyjd na zewntrz

i id za kotem az do samochodu. Przeszukaj Dennis Ster-

linga. Powie Ci, e zaminowa samochód. Unieszkodliw

bomb ckami. Jed na cmentarz i za kotem Elmo do

domu Weroniki. Wejd do niej i przeszukaj j (nie moesz
mie przy sobie amuletu, jeli masz. wejd do rodka tyl-

ko jedn osob). Zabierz kolejnego chipa. Id na cmen-

tarz. zastaniesz tam Stel!erexa. Olej go. Zrób zdjcie apa-

ratem. opat wykop ko palcow spod zaznaczonego

nagrobka (grób powieszonego mordercy) Wró do parku

i obejrzyj drzewo. Jeli masz ksik do botaniki, rozpoz-

nasz je. Uyj piy eby uci gazk, potem jeszcze raz.

eby ud may drewniany krek.

Wejd do kocioa i do kuchni. Zanurzko palcow we krwi

na stole w kuchni (krew ksidza, czyli - he he -dziewicy)

Teraz pocz ze sob zakrwawion ko z drewanianym

dyskiem (cao powin zacz wieci). W sypialni zdejmij

ze ciany krucyfiks. Przeszuka podog, a znajdziesz kla-

p. Podnie ksik (.Tome of Banishment") i przeczytaj j.

Wró do wejcia na cmentarz Przestrasz Stellerexa krzy-

em i wejd do mauzoleum. Dó. prawo, prawo. góra. Kliknij

na lewej cianie pokoju. Powiniene wyj przez cian
i pozby si Stelierexa. o ile miae przy sobie prawidowo

przygotowany krek z krwi i koci oraz ksik. Powinie-

ne równie dosta kart dostpu poziomu 6.

Z now kart jed do fabryki Al. na piterko i wejd przez

drugie drzwi. Schowaj si za szafk i poczekaj, a stra-

nik wyjdzie do azienki. Wsyp mu depresanty (rodki us-

pokajajce9
) do kawy. Wyjd. Wejd. Stranik bdzie le-

a! nieprzytomny. Obszukaj go I we kart 7. Wejd do

zamknitego biura. Podaj programistce rodki pobudzaj-

ce i porozmawiaj z ni. Opowie Ci o wirusie i da Ci tajny

kod dostpu do laboratorium EMP. Pójd korytarzem

w prawo do laboratonum EMP Zabierz stamtd EMP
i przejd na dó ekranu, w lewo. Znajdziesz si w koryta-

rzu do biura Teda Simpsona. Wejd do rodka (karta J).

Porusz figurk na biurku (facet lubi takie gadety).Wejd

do otwartego korytarza. Uyj EMP. eby pozby si zabez-

piecze. Wró do laboratonum i naaduj EMP z powrotem

(kliknij na postumencie, z którego go wzie). Przejd do

pomieszcze straników. Przeszukaj panel w lewej dolnej

czo ekranu. Znajdziesz dodatkowy tunel do gównego

komputera (nie zwracaj uwagi na gupawe komunikaty, e
jest zamknity - jeli uye prawidow EMPa. jest otwar-

ty). W pomieszczeniu z komputerem spotkasz Teda Sim-

psona. Pogadaj z nim. dostaniesz kod do zniszczenia wi-

rusa. Posad tego. kto mesie EMPa na fotelu VR.

Posuchaj sobie wirusa, uyj EMP-a i hi, jeden kopot z gowy.

Popchnij panel komputera po lewej stronie ekranu i fru -dru-

gi kopot z gowy Wanie skoczye kolejn przygodówk.

Robaucz

EyeOf

the Beholder 2
Nie jest to opis jak krok po kroku przej gr. Wypisane

s po prostu czynnoci, które trzeba wykona aby gr
ukoczy. Nie pisaem co bra. a czego nie. T decyzj

zostawiem graczowi.

Zaczynasz drog wlesie. Do zamku Darkmoon moesz dos-

ta si na dwa sposoby: znale drog sam. bd moesz
pozwoli si do niego zaprowadzi starszej kobiecie, któr

niewtpliwie spotkasz. U progu Darkmoon przywita Ci para

kleryków. Moesz ich zabi od razu. bd zaczeka, a sa-

mi Ci zaczepi. Polecabym t drug mofiwosc, gdy jel

zabijesz kleryków od razu. nie spotkasz siostry Calandry.

W pierwszym korytarzu za drzwiami, na jednej cianie znaj-

duje si przycisk ujawniajcy teepon do pomieszczenia,

w którym moemy wskrzesi naszych zmarych (uwaga! ta-

ka operacja jest moliwa tyko trzykrotnie). Korytarz kocz
z obydwu stron schody, pierwsze prowadz na gór. drugie

na dó. Wanie tymi ostatnimi pójdziemy. W katakumbach

jesl wiele ukrytych przej, rozgldaj si wic dobrze po cia-

nach czy nie ma na nich jakiego przycisku. Dosy czsto

zdarzaj si take iluzoryczne dany. o tych powinien zwyk-

le poinformowa, który z czonków druyny. Drzwi na lewo

otworzy 6REY KEY. Idc korytarzem w prawo dojdziesz do

celi, w której siedzi zodziejaszek Insai. Zabij stranika i zab-

ranymi mu kluczami otwórz drzwi cel. Insai poprosi, aby

przyj go do druyny, ale UWAGA! ucieknie razem z cz-
ci Twojego ekwipunku podczas pierwszego postoju

(REST). W pobliu cel zodzieja jest przycisk otwierajcy

drog na drugi poziom. Dalej idc duga sol znajdziesz spo-

ro beczek, w których spoczywa kilka przydatnych rzeczy

(beczki oczywicie zniszcz). Zejd na dó dopiero co odkry-

tymi schodami. UWAGA! miertelnie grone pajki, najlepiej

pozby si ich przy pomocy czaru dziaajcego na wikszy

dystans (FirebaH, Ice Storni). Pajczyny atwo padaj pod

ciosami miecza. Znajdziesz COPPER KEY. Wró si do

schodów, którymi zszede. Teraz skieruj si w lewo. powi-

niene znale trzy kod FEMUR. W cei szefa stray znaj-

dziesz NORTH WIND - pierwszy z czterech rogów Kolo ce

znajduje si nastpne przejcie na drugi poziom Na jednej

ze cian znajduje si dwignia i nisza Ruszaj dwigni i od-

skakuj przed Fireballami. dopóki w niszy nie ukae si

SKULL KEY. Otwórz nim pobliskie drzwi. Zabij trupich wo-

jowników. Który z napastników ma nastpny SKULL KEY.

W duej sali znajdziesz troch ekwipunku i DARK MOON
KEY. Wró do wejcia, którym si tu dostae i poszukaj ilu-

zorycznej ciany. Stoczysz nastpn walk, ale nagrod b-
dzie nastpny DARK MOON KEY. zbroja pytowa oraz

COMPLETE SET OF ELF BONES. Ostatni element zanie

do komnaty reinkamacyjnej - masz ju w druynie San-Ra-

ala. Dalej w katakumbach znajduj si jeszcze dwie osoby:

Calandra, wietna wojowniczka (to wanie jej szukaa sios-

tra) i kleryk Shom. Masz wic okazj skompletowa odpo-

wiedni skad zaogi. W ponocno-wschodniei czci tego po-

ziomu znajduj si drzwi. Otwórz je. a znajdziesz EAST
WIND. Przy skrzyowaniu z platformami na posadzce jedn

ze cian da si rozupa mieczem. Zanim zejdziesz na trze-

ci poziom dobrze wypocznij - bohaterowie odmawiaj odpo-

czynku w tamtych stronach. Po zejciu na dó id przed sie-

bie, a napotkasz iluzoryczn cian. Po kolejnej walce

wchodzisz w posiadanie SPIDER KEY Przyde si on do ot-

worzenia drzwi na pónocnym-zachodae Schodzimy na dó.

Na tym poziomie musimy znale SPIDER KEY. DARKMO-

ON KEY I WEST WIND Gdy juz marny wspomniane przed-

mioty wracamy na wyszy poziom katakumb Otwórz drzwi

na poudniu. Za nimi znajduje si pormeszczene z dziewi-

cioma pytami. Musisz potorzy po jednym przedmiocie na

czterech pytach naronych i na rodkowej. Teraz id i szu-

kaj iluzorycznych cian. Musisz znale DARKMOON KEY

i SPIDER KEY. Id na wschód. Przejd przez dwoje drzwi

wymagajcych klucza DARKMOON. Wez SOUTH WIND

oraz DARKMOON KEY. Za nasipnymi drzwiami jest droga

do wyjcia ze wityni. Przy cianie z chmurkami (parter

wityni) uyj czterech rogów, kf na pónoc. Spotkasz elfa

Tanglora, którego je$£ tylko masz miejsce moesz przyj do

druyny.W nastpnej komnacie znajduje si wielka modfez-

ka. któr rzecz jasna musisz zabi. Zabierz MANT1S KEY
Kolejny MANT1S KEY znajdziesz na poudniu. Aby si do

niego dosta, musisz rzuci czym w znajdujcy si za dziu-

r przycisk (co - sugerowany sztylet), po czym szybko

wej w teleport, który na chwil si pojawi Otwórz nastp-

ne drzwi Wykocz wszystkie larwy. Wyjmij jedno z c&amen-

towych oczu posgu, po czym wsad je zpowroem. We
MANTIS IDOL GLASS SPHERE i COPPER KEY. Ustom

w cian daj kod FEMUR, a otrzymasz BON KEY. Id do

poa energetycznego i przejd przez roe. ModSszkom zabierz

nastpny BON KEY. Dwigni wycz pole energetyczne.

Otwórz nastpne drzwi. We miecz .Hunger’ Nastpne

drzwi prowadz na wyszy poziom. UWAGA! Przyda si

czar Remove Paraysis We COPPER KEY. BON KEY ot-

worzy nastpne drrw. W tej komnacie mamy cztery dwig-

nie. Pocignij najpierw t na lewo od wejcia, nastpnie na

prawo, a potem t naprzeciwko ostatniej. Na kocu koryta-

rza wdnij ceg - pozwoli to na bezpieczne pocignicie os-

tatniej dwigni Przejd przez drzwi, obok których stoi ob-
kany staruszek. Przejd przez drzwi oznaczone cyfr 2. Po

kolejnej waloe we DARKMOON KEY. Troch dalej jest iu-

zoryczna ciana, znajd j. Jedne z nastpnych drzwi da si

.zepsu*. Za nimi znajdziesz ROTTEN FOOD. Otwórz drzwi

i Id na wschód. We piercie, a potem kolejny DARKMO-
ON KEY. Znajdziesz tu tak2e zaczarowany korytarz .bez

koca*. Aby rozwia t iluzj, wystarczy wcisn przydsk

w cianie. Dalej szukaj nastpnej iluzorycznej ciany. Za ni
znajduje si komnata z msz zamieniajc przedmioty w ka-

mienie Bdziesz ich potrzebowa pi. W zachodnim koryta-

rzu znajduje si kilka ust którym musisz cos da. Bdzie to

po kolei: MANT1 IDOL SWORD JHUNGER*. dowolny napój,

pi kamieni. PARCHMENT, ROTTEN FOOO. Jedne drzwi

trzeba wyway. W tej chwili si otworzyo przejcie do nas-

tpnej komnaty. Znajduje si w niej RED GEM Zanie go os-

tatnim ustom. Otworz si drzwi prowadzce na zachód.

W tym poziomie musisz odnale czleiy DARKMOON KEY.

Le one na wycignitych doniach. SWenjjs na pokutnie

i poszukaj iluzorycznej ciany Po jej przejciu id na

wschód, dopóki nie dojdziesz do tablicy z napisem .Rest and

prepare for the joumay that awaits’ Wejd do labiryntu.

Znajd przycisk, który otwiera poudniowe wyjcie z labiryn-

tu. Znajdziesz si w komnacie z uwizionym jednookim pot-

worem. Zabij go i we CRYSTAL HAMMER. Id na zachód.

Otwórz pasa na potodniu. kl na wschód tak dugo, a spot-

kasz kapank Uciekaj i teleportuj si dotykajc znaku ksi-

yca. Jeste znowu przy wejciu do wityni. Tym razem

dZHiry na gór. Jeli masz w druynie wykwalifikowanego

zodzieja i wytrychy spenetrowanie wszystkich pokoi nie po-

winno przedstawia problemu Jefi nie - ne dostaniesz si

do pokoi z dziwnymi zamkami.W jednym z nich znajduje si

nastpny COMPLETE SET OF ELF BONES. Jest to ma-

glczka Amber. Usta przepuszcz Ci ju. Tarcz z zielonego

krysztau zniszcz za pomoc CRYSTALL HAMMER Znajd

iluzoryczn cian. Dalej znajdziesz POUSHED SHIELD

Gdy dojdziesz do dwóch posgów blokujcych drog, na

kadym uyj czaru DISPELL MAGIC. UWAGA! Radz przy-

gotowa sobie (oczywicie jeli mad) czar STONE TO
FLESH. Smoki, którekrw ych okolicach znaj czar PET-

RIFY. W ich jaskini znajd SOULGEM Teeportam dotrzesz

do HEART GEM, a*iluzoryczn cian przy pierwszym tete-

porde do BODY GEM. Wszystkie trzy waduj w ornament na

cianie w komnacie na pónocy. Znowu zabij i we crystal

KEY. Porusz dwoma dwigniami, wcinij przycisk i we
AMULETOF LIFE W komnacie z dziurami w poclodze wci-

nij przycisk, a potem rzu sztyletem w potwora, który stanie

na platformie. We nastpn POUSHED SHIELD. CRIM-

SON KEY oraz SHELL KEY Porozmawiaj z ustami. Wyzwa-

ya na pojedynek. Zrób uytek z czaru mewidzialnod. Od-

órz wszystkie ksigi magiczne i krzye. Teleportuj si.

Walcz. Znajd iluzoryczn cian Szklan cian rozbij. Bij

si.We EYE OF TALON i trzeci POUSHED SHIELD Dos-

taniesz take wszystkie przedmioty magiczne z powrotem.

W miejscu z plakietk „Sentry* rzu noem w jedn z po-

tami W szczelin w sdanie wtórz EYE OF THE TALOA

I wyjmij je. Na nastpnym poziomie skorzystaj z krce
jliatformy* . we POUSHED SHIELD. W nastpnej sd

wcisn ceg. We STARF1RE w szczelin (...scenka anm>
wana...) We AMULET OF RESSURECT10N Blisko za b
zoryczn cian jest ostatnia POUSHED SHIELD. Podrw

TOOTH. Wtóz go w czaszk Nad szecioma szklanym

cianami ustawionych jest sze platform. Porodku sali je
pi platform. Stawanie na dwóch naronych platforma®

ustawia kierunek przenoszenia rzucanych w teeport przaJ

miotów. Stanicie na rodkowej pycie kasuje ostatni kor*

guracj. Musisz spowodowa, aby na kad pycie 3
szkem wyldowa jaki przedmiot. Gdy sprostasz zagada

otworzy droga na pónoc. We CRYSTAL KEY Szesc

luster umie na swoich miejscach. Zabij meduzy. Id naa
chód. pónoc, a potem na wschód. Po drodze we TOOTH i

STONE DAGGER. Musisz zatrzyma meduzy czara*

HOD PERSON. Gdy na wszystkich czterech platforma®

siedzie bd meduzy otworz si nastpne drzwi. We
H1LTOF TALON. Pchnij ceg. Zb wsad w paszcz. Od >
tyzyma na poudniowym zachodziewe TALONS TONGUE
W drzwi wtórz STONE DAGGER.We COPPER KEY. Drz*

otwórz za pomoc CRIMSON KEY. W odpowiednie rnietsa

wsaw HILT. TONGUE i EYE Id na gór. wez CRIMSO*

RING. Jest tu nisza zmieniajca przedmioty w CRIMSOi

GLASS. Zmie w ten sposób trzy przedmioty. Porusz dm
dwign i wyjd. Na dwóch platformach potórz dowolneóm
przedmioty Znajd CRIMSON KEY. W sali z teeportar*

znajd ST1CKY PAPER. Do wnki wtórz CRIMSON RING

We MAPAJ. Chwy pezajcy CRIMSON RING STIC**

PAPEREM Za iluzoryczn cian jest przycisk, wtfrij go

Wez SHELL OF FORCE Uwaaj na zaburzenia teeporto*

Po pewnym czasie spotkasz dziwn istot. Dotknij jej, a d»
toniesz CON. Czarem DESINTEGRATE zlikwiduj zielone

bariery W trzy uchwyty wtórz GLASS SPHERE i pocign 3
koatk. Na wiecce si bkitnym wiatem nisze rzu cz*

DISPELL MAGIC. Id na gór i zakocz ten koszmar.

THEENE

Zaklcia:

Ofensywne, krótki zasig - Cause bght Wounds, Cause

Serious Wounds, Cause Critical Wounds. Harm. Shoc-

king Gasp, Vampiric Touch - zaklcia, przy których boha-

ter musi sta w pierwszym szeregu.

Ofensywne, duy zasig - Magie Missle. Mef*s Aód A-

row - zaklcia, przy których bohater nie musi sta w piew

wszym szeregu, ale obejmujce jednego wojownika.

Desintegraie, Flesh To Stone - zaklcia, przy których bo-

hater nie musi sta w pierwszym szeregu, obejmujce

jednego wojownika, ale mogce wyeliminowa go w pier-

wszym uderzeniu.

Bumng Hands, Hod Person, Hod Monster. Flreball. L>

hting Bot, Fear. Ice Storni. Cone Of Cod, Flame Strike -

zaklcia, przy których bohater nie musi sta w pierwszy*

szeregu, obejmujce wicej niz jednego wojownika. Z pcw>

du swojej duej mocy s najczciej uywanymi zakdan

Defensywne:

Amor, Biur. Protection From Eveil Stued. Magical Vestmen

- zaklcia zapewniajce ochron przed atakiem fizycznym

Biess, Prayer - zaklcia zapewniajce ochron prac

atakiem magicznym.

Lecznicze:

Cure Ugrt Wounds, Cure Senous Wounds, Cure Crifcai W>
mis. Heal - zwracai bohaterowi utracone punkty energi

Slow Poison, Remove Paraysis. Neutralize Poison. R#»

move Curse, Stone To Flesh - zaklcia zdejmujce ef»-

ty paraliu, trucizny i zaklcia Flesh To Stone.

Paise Dead - zmartwychwstanie (big deal).

Inne:

Detect Magie - sprawia, e magiczne przedmioty zaczy-

naj si wieci.

Invisfoility. Invisibility 10*Radius - sprawia, e jedna oso-

ba. bd cala druyna staje si niewidzialna UWAGf
Wikszo potworów magicznie wyczuwa druyn.

Create Food & Water - tworzy posiek dla kadego czon-

ka dmyny.

Hast - mocno przyspiesza ca druyn (take w walce;

True Seeng - fcwtóuje cje. pokazuje niewtiaalne potwory.

Desintegrate - usuwa przeszkod z drogi druyny.

Aragon

RELENTLESS

TWINSENS

ADIIENTIIRE
(Uttle Big Adventure)

W LBA poruszasz si w trzech trybach. Tryb NORMALNY t
chodzenie, za po wciniciu spacji rozmawia moesz 3
spotykanymi postaciami, abo czyta naptsy na cianach. tnt

ATLETYCZNY to beganie (tu uwaga - zderzenie size sce-

n w czasie biegu odbiera nam energi), a przy wrima
spacji skakanie. Tryb nastpny, to tryb DYSKRETNY, w «£



rym skradamy si po dchufcu. by wróg nas nie usysza, za
wciskajc spacj chowamy si W tym trybie pfta (klawisz

ALT), któr po pewnym czasie dostajemy, rzucona led lobem

(w innych trybach s to w mar paskie i dalekie rzuty). Os-

tatni to tryb AGRESYWNY, w którym waczymy w zwarciu

wciskajc spacj W kadym z trybów moemy równie pos-

kiy si aik kto mieczem (ALT), ale szans na uZyoe tej

ostatniej bron bdziemy imek dopiero pod koniec rozgrywki.

W czasie gry wane da naszego bohatera s punkty

zdrowia, mag*, iokatne pienidze oraz ilo y. Wszys-

tkie te dobrodziejstwa moemy odnajdywa, naciskajc

w trybie NORMALNYM spacj przed szatami, donicami,

szuteaan. koszami na smed i beczkami. Jak wiele zys-

kamy zarcy od naszej cierpliwoci, gdy po opuszczeniu

ekran, wszystkie mejsca z bonusami s ponownie nimi

nacócwane Taktyka wracania do bogatszych miejsc ma
swoje zastosowane szczególnie w przypadku pienidzy,

gdy * pewnym momencie bdziemy potrzebowa

znacznej sumy (200 Kashes) na zakup odzi.

Za gctart moesz kupi w sklepach, które w swym szyl-

dzie maj kanister, oprócz serduszek zdrowotnych i bute-

eczek magi równie czsto potrzebne paliwo do rónych

popzoow Bardzo ciekawym produktem jest meca-pm-

gwn Kosztuje tylko 3 Kashe, a stanowi wspania bro

zgUnajac i likwidujc czerwone Grobokony i óte kró-

cze roboty. Zawsze miej jednego pingwina w zanadrzu.

Dodatkowo warto wiedzie, e klawisz ENTER centmje

a menu przywoujesz klawiszem SHIFT

Ha LBA panuje terror i czsto bdziesz ldowa w wizie-

rau Gra zaczyna si zreszt od ucieczki z owegoz. W dal-

szej rozgrywce chodzi midzy innymi o to. by za kratki

wcei n»e trafia, ale jeli mimo wszystko wpadniesz, oto

jak wydosta si z pude na poszczególnych wyspach.

Citadel Isiand - opis poniej

Principal Isiand - zagadaj do stranika, daj mu w eb

z szafki wyjmij swoje rzeczy i opu lokal przez okno. o-
nierzowi powiedz, e naprawiaszanteny. a potem DYS-

KRETNIE przejd za plecami Groboklona, by dalej oszu-

kastraników i przebiec mimo. W ssiednim domku za

sowit opat moesz naby bilet na statek, o ile by nie

zaatwi! wszystkiego na Citadeilsiand.

Proitima Isiand - w rogu celi przed wentylatorem jest za-

padnia, przez kanay wydostaniesz si z celi. Potem wró.

zabij klawisza i odbierz z szafy swoje rzeczy.

Fabryka Mutantów - zabij stranika i biegnij na zachód do

szafki z rzeczami Przy okazj moesz uwolni effa z cel obok.

idóry wdziczny bdzie d póniej zasypywa koniczynkami

iekro bdziesz przechodzi po stoku nad fabryk zaopatrzo-

ny w niebiesk kart elfów. Zbiegnij po schodach na dó.

Do dziea.

Poczekaj na stranika, zabij go (AGRESSJVE) i wskocz na

platform na której przyjecha Nastpnie pobiegn szybko

do klawisza po lewej stronie i zaatw go zanim przypomni

sobie, e dobrze byoby wczy alarm. Po skoczonej ro-

bocie wykocz gocia na prawo i podnie porzucony przez

niego klucz. Kluczem otwórz zamknite drzwi i pobiegn

zaatwi kolejnego stranika, zanim ten zbfiy si do alar-

mu. W komnacie na prawo przebierz si za parawanem

i zabierz z jednej z szafek swoje rzeczy (kart identyfikacyj-

n i hotomap). Opu pokój i wejd po schodach na gór.

Ponownie zabij stranika stojcego przy przycisku alarmo-

wym. a potem kolejnego w gbi pomieszczenia.

Wyszedte na wiee powietrze.

Przebiegnij koto posterunku na prawo, na wysypisko mieci

i schowaj si tam (DISCREET spacja). Wskoczysz do

miedarki, która wywiezie G poza stref patrolowan

przez onierzy.Opu ekran przez wyjcie na poudniu i po-

dejd do pobfekiej kratki w chodniku. Nadnij spacj,

a znajdziesz si na dole. gdzie bdziesz móg powikszy

sobie lo .miejsc na yda* podnoszc spoczywajce

w kanaach .opakowanie* na czterolistn koniczynk. Wró-

ciwszy na powierzchni pu si pdem na poudnie, a
spcftasz ubran w róow sukienk dziewczyn. Po wej-

bu do domu ukryj si czym prdzej w azience (DSCRE-

ET) . a zaoszczdzi a to kolejnej ucieczki z wizienia . W po-

koju ze stoem do rysowania, znajdziesz w szafce sw tuni*

«e oraz magiczn kul. Ponadto w kuchni odkryjesz

w kwiatku po lewej stronie zamknitych drzwi otwierajcy je

ttjd Za nimi, za jedn z beczek jest zejcie do podziemi.

Mora G chwiwo nie interesuje. Dom opu wychodzc

praez kominek.

Pobiegn na pónoc do tawerny Na piterku zagadnij sie-

dzcego samotnie sonia, a potem postaw mu drinka za-

mawsajc go u biegajcego po lokalu kelnera z butelk.

Gdy kene* naleje, kontynuuj rozmow, a dowiesz si e
tw ukochan eskortowano do portu.

Udaj si tymczasem na pónocny wschód do apteki. Pos-

tarz si zabi aptekarza, zanim dopadnie Ci wezwany

przez niego Won. Rozprawiwszy si z tym ostanim lub po

prostu uciekszy zainteresuj si butelk czerwonego syro-

pu. Równie kasa w aptece ma interesujc zawarto.

Wchodzc i wychodzc ze sklepu moesz powanie pod-

reperowa swoje konto. Ruszaj na poudnie, mi wartow-

nika i przejd przez bram na przysta. W normalny spo-

sób biletu nie dostaniesz, pozostaje d zabi kulk klona

przy drzwiach i jego kluczem otworzy bramk. Podejd

do sadzcego u drzwi magazynu sonia. Ten da Ci bilet.

>eS poprzesuwasz dla niego pakunki. W magazynie za-

baw si w Sokobana i wró po nagrod. Gdy bdziesz

chcia kiedykolwiek póniej znowu otrzyma bilet, bdzie

G on kosztowa pi Kashes. Bilet oka kapitanowi stat-

ku. Pynrasz na Principal Isiand.

Z przystani skr na wschód, ab onierza i unieszkodliw

ótego robota, a na nastpnym ekranie pobiegnij na za-

chód. Na kolejnym ekranie zabij schodzcego ze schodów

robota. To udowodni mieszkacom dzielnicy Od Burg Two-

je przyjacielskie zamiary. W wolnej chwil odwied dam
mieszkajc za najbfcszymi drzwiami oraz jej znajom na

poudniu Na razie pogadaj z królikiem na ulicy Ten kae G
i za sob. Wkrótce przekaeG w rce swojego brata,

który poprowadzi Ci dalej, przez tajne przejcie w swoim

mieszkaniu do domku sonia-lusarza, który otworzy dte

Ciebie bram. Nie podchodzc za blisko do soni-kJonów

z pistoletami obezwadniajcymi skieruj swe kroki do skle-

pu. Kup benzyn i pingwina W ssiedniej tawernie poroz-

mawiaj z gociem, kelnerem I szefem. Popro opart o cia-

n dam, by odwrócia uwag klona pilnujcego kolejnej

bramki. Zatrzymawszy si przy statui poczekaj az stranik

opuci swój posterunek i udaj si na pónoc wejd po scho-

dach, sta na kratce i nacinij spacj. Znajdziesz si

w mieszkaniu alchemika, który powie Ci o kontakcie w Por-

cie Beooga i podaruje troch kasy. Opuciwszy dom DYS-

KRETNIE udaj si do potu, przy którym stoi znajoma dama

i popro o powtórzenie roboty, baczc jednoczenie na wa-

sajcego si opodal zietonego Grobo. Wróciwszy do miej-

sca. gdzie zagadne pierwszego królika, udaj si na po-

udnie; na kocu deki stoi óty pojazd. Zbfi si do niego.

Kiedy bdziesz tu tut wyskoczy z niego onierz, by pod

drzewem zaatawi potrzeb fizjologiczn Wskocz do po-

jazdu i pojed do wiey cinie. Wdrapawszy si na gór

zejd na dó przez kratk i rozlej do zbiornika butelk syro-

pu. Wró do biblioteki uwaajc na waciciela motoru, któ-

ry bdzie próbowaG ubi.W bibliotece spotkasz chodz-

cego po gmachu królika-btoiiotekarza. Kiedy spróbuje on

wody ze ródeka, zaprowadzi Ci w nagrod do tajnej kom-

naty ze staroytn ksig. Przeczytaj zapisan w opasym

tomisku legend - dowiesz si o pustyni. Porozmawiaj rów-

nie ze wszystkimi pozostaymi postaciami poza sdzcym
w kinie amatorem .Gwiezdnych Wojen’ oraz recepcjonist.

Cige zabijanie tego ostatniego i pokonywanie przywoywa-

nego przez niego onierza zakoczone obrabowywaniem

kasy bdzie da Ciebie powanym zastrzykiem finansowym.

Pobiegn na poudnie wzdu okopów. za krat wizienia

wyglda sobie królik. Zeskocz do okopu i porozmawiaj

z nim. Dowiesz si o jego bracie na Proxima Isiand i poz-

nasz tajne haso. eby si wydosta, musisz niestety rozwa-

li paru straników i wyj od frontu. Koo btofioteki pi sobie

na trawie onierz, podczas gdy jego kolega przechadza si

po chodniku. Zbli si w ich kierunku, poczekaj a onierz

czuwajcy pobiegnie budzi kompana i pu si pdem na

zachód. Zanim znajdziesz si na nastpnym ekranie wiedz,

e zza zasieków pru do Ciebie bdzie dwóch innych o-
nierzy. Uciekajc przed ich kulami skr nieco w lewo, ale

nie opuszczaj ekranu. Pociski nie dosignG za workami

z piaskiem. Przeskocz przez nie i biegnij obok ótego robo-

ta. pomnika i trzech wygódek do zaparkowanego nieopodal

samochodzlka. Pojed nim do Portu Beiooga

Poniewa znasz jego kumpla, alchemika, owicy ryby fa-

cet zawiezieG za skromn opat na Pustyni.

Przeskakuj z kamienia na kamie, uwaaj na wiszczce

w powietrzu kule. a gdy staniesz wreszcie na ldzie, pu
si pdem na poudniowy zachód. Grad pocisków z tego

kierunku upewni Ci, e jeste na dobrej drodze. Minimal-

nie zbaczajc na poudnie zajd od tyu gocia z automatem

i zlikwiduj go. Teraz to samo uczy z patrolujcym teren przy

ogrodzeniu onierzem. Otwórz nalecym do kluczem

drzwi i wkrocz na pustyni. Porodku terenu, na którym si

znajdziesz, oparty o kaktus siedzi artysta gitarowy Skieruje

G on do wyrastajcego tuz obok z piasków komina.

Podbiegnij do skraju przepaci i zanim szkielet wstanie

z óeczka, przeskocz po kolumnach na drog stron,

przeskocz przez kolce i przejd obok pustego postumen-

tu. wokó którego tacz kule ognia Mi dwa pice
szkielety, a naslpnie wszedszy po schodkach zeskocz

na dó. Skr, aby pocign za dwigni, która przywoa

do nastpnej komnaty ruchom platform I do owej kom-

naty zdzaj. Gdy wejdziesz do korytarza na lewo. bd
przygotowany na ucieczk przed toczca si belk. Nas-

tpnie przecz dwie dwignie. Pobiegnij midzy rucho-

mymi slupami i ognistymi kulami a do pomnika. Zepchnij

go w dogodnym miejscu i dopchaj do pónocno-wschod-

niego rogu komnaty z plujc kulami dziur. Tam wep-

chnij go na platform i odelij ponownie posugujc si

poblisk dwigni. Wró do miejsca skd wanie odje-

chaa statua, wskocz na murek i na jeszcze jeden, by dos-

ta si do kolejnej dwigni, której pocignicie cignie

statu jeszcze dalej. Popchnij rzeb do ostatniej windy,

tu nad posaniami szkieletów, (wanie si obudziy) i id

je wykoczy, a potem uruchomi dwigni ostatni. Na

koniec przepchaj statu na pusty postument (uwaaj na

kule), a otworz si drzwi do kolejnej partii lochów.

Teraz bdzie czekaaG szalecza ucieczka przed tocz-

cym si masakrujcym klocem. Pod adnym pozorem nie

wolno G spa przez dziury w pododze na dó. gdy. cho
nie koczy to gry. powrót na gór jest bardzo mudny (nale-

y zabi dwa szkielety, pojecha wind, a potem strzela kul-

k do kii). Pobiegnij wzdu ciany, bowiem po rodku jest

duga dziura, a nastpnie skrcajc ku rodkowi jednym sko-

kiem pokonaj rów. Dobiegnij do dwigni i uruchom j. Jeli

zrobisz to wystarczajco szybko zabójczy koc spadnie przez

zapadni na dó. To jeszcze nie koniec. Teraz id wzduz

ciany bliej dou ekranu, wykonaj jeden skok. a potem bie-

giem. by nie dosigyG ogniste kule i zakr na pónoc

Uwaaj na kute i przejd na kolejny ekran. Wejd na murak

i znalazszysi przy supie cinij kul, by przeczy dwig-

ni i wskocz na przyby platform. Tym razem rcznie

przekr dwigni. Zeskocz na nastpny murek. Podejd

do dwigni i rzu DYSKRETNIE, wejd na platform i prze-

cz dwigni rk. Po przejadce zeskocz na kolejny mu-

rek. a potem zeskocz na podog. Dalej uwaaj na kamie

i zmie stan przecznika. Teraz id na poudnie. Ponownie

uwaaj na kamie, zignoruj butelk w niszy (przyczajony

szkielet) i podejd do zespou trzech dwigni. Poprzestawiaj

je tak. by ssiednie platformy tworzyy schodki (pomoe
równie aenie po kwadratach na pododze). Wskocz po

schodkach i id po statu, któr moesz potem spokojnie

zepchn na dó pomijajc schodki. Ustaw j nastpnie na

postumencie, a otworz si drzwi. Zatrzymaj si tuz przed

miejscem, w którym korytarz zamienia si w komnat i ze-

strzel spacerujce dookoa szkielety. Signij po ksig,

przeczytaj cian i opu podziemia Porozmawiaj z face-

tem na pustyni.

Wró do odzi t sam drog, któr przybye. Popy do sie-

bie do domu na Citadel Isiand. Do podziemi moesz si dos-

tabd przez domowy komin, a potem odkrytym wczeniej

tajnym przejciem, bd te przez grot od strony play.

Z napisu na cianie wynika, e klucz do zamknitych drzwi

ukrad kiedy obecnie nieyjcy pirat LeBeorgne Popy so-

bie teraz z portu statkiem na Principal Isiand. W dzielnicy O-
dBurg królik pod cian powie G. e ostatnio w sklepie wi-

dzia wystawiony na sprzeda dziennik sawnego pirata.

W sklepie dowiesz sie, ze wyprzedziG pracownik bibliote-

ki.W btoiioteoe bibliotekarz skierujeG do czytajcego dzie-

o sonia, a ten z przyjemnoci przeczyta odpowiedni frag-

ment. Jeszcze raz pobiegnij do obozu wojskowego, by odje-

cha samochodzikiem do Portu Belooga

Za 200 Kashes kup katamaran maego podrónika dookoa

wiata (jei brakuje G niewiele, wchod i wychod z domku.

a go bdzie z drewnianej ódki wyrzuca Tobie za kadym

razem pi Kashes). Wybierz si teraz na wasnej ajbie na

ProMma Isiand. Po wyldowaniu DYSKRETNIE wypeniaj

wskazówki z dziennika pirata, a gdy staniesz przed muzeum,

pewienso powierzy G dzbanek do kawy Od przygarbione-

go faceta z walizk kup suszark do wosów. Id teraz na le-

wo, na nastpny ekran do domku wynalazcy i przehandtoj

wieo zakupiony przedmiot na proto-packa (uywajc tego

urzdzenia miej na uwadze, e nie lubi ono nagych zmian

wysoko - przestaje dziaa, gdy próbujesz pokona jak
przepa). Obok znajduje si dom z wejciem zamknitym

acuchem. Zejd na podwórko przed owe drzwi, W teiepor-

cie pojawi si klon. Uciekn mu. a potem zfikwidu), bombardu-

jc go z góry sw kulk. Otwórz teraz kluczem drzwi i prze-

kaz królikowi wewntrz hasto od brata w wizieniu - staniesz

si posiadaczem czerwonej karty. Wró do portu i przejd za

ogrodzenie. W sklepie moesz uzupeni zapas paliwa

do domku pooonego w gbi posesji. Od sonika dos-

taniesz kart, której uyjesz póniej w Centrom Teeportów.

Daj mu równie dzbanek do kawy, a dostaniesz list miejsc

z pudelkami na koniczynki na caej planecie.

Póki co udaj si z czerwon kart za drzwi do muzeum,

które ona otwiera, zlokalizuj kratk w pododze i zejd

(spacja) do kanaów. Najlepiej wynurz si przez kratk

w komisariacie. Na pocztek zabij stranika w bieli, pó-

niej porozmawiaj ze sloniem-mechanikiem, a kiedy so
mechanik nie bdzie patrzy, wcz aiarm. Do muzeum

dosta si przez kratk, któr poprzednio zostawie

w pozycji na dole w kanaach. Koniecznie odpal proto-

packa. gdy w podog wmontowano alarmy. Wylduj na

gablocie z pirack flag, zabierz j i le na pitro, by na

szarym kocu drogiej sali, unikajc star z patrolujcymi

robotami, wyldowa na gablocie ze skrzyni i zabra

z niej zoty klucz. Wró skd przyszede.

Popy do domu I odwied podziemia. Otwórz zamknite

drzwi zotym kluczem, we róg Gawteya i medalion Sen-

dela. Podejd do pleczd i zadmij w róg. We koniczyn-

ki. Przeczytaj napis na cianie. Popy na Proxima. W pó-

nocnej cz, kolo muzeum stoi zielony wózek. Pojed

nim do kamienia, zadmij, wskocz do dziury i we haso

dla kolejnego kamienia. Wró I tym razem skorzystaj

z ótego skutera przy strzelajcej wieyczce. Pojedziesz

do kamienia i dostaniesz magiczny flet oraz haso do po-

przedniego kamienia, gdzie bdziesz móg ewentualnie

podreperowa zdrowie i magi.

Popy z powrotem na pustyni. Tym razem uwaaj rów-

nie na onierza, który niespodziewanie wyom si z wy-

gódki. Na pustyni, na pónocnej cianie, blisko zachodnie-

go koca znajdziesz piecz. Zadmij w róg. wskocz do

rodka, dogo elfa w labiryncie i dostaniesz niebiesk kar-

l. Powró do todzi i zawie na niej pirack flag. Popy na

Wysp Rebeliantów. Unikajc kul i omijajc ieje, do których

spadaj miercionone bomby zeskocz do okopów I uzys-

kaj zgod dowódcy na uycie pojazdu. Wydosta si z oko-

pów skaczc po workach i odjed do obozu. Tam porozma-

wiaj z partyzantem i wró. Teraz, w pónocnejcz ekra-

nu skontaktuj si z kolejnym onierzem, id za nim. Popy-

niecie w góry. aby odbi uwizionego dowódc.

Po wyldowaniu unikajc min i kul pobiegnij zabi paro o-
nierzy, zlikwiduj radar i wraz z jednym z partyzantów udaj

si biegiem szturmowa fortec. Gdy dobiegniee do czo-

gu. pozwól swemu kompanowi rozwali przeszkadzaj-

cych onierzy i pojedziee sobie dafej opancerzeni. W tor-

cie zabij roboty. Podnie Iducz. Rozwal wszystkich dookoa

zbierajc porzucane klucze. Zabij naukowca i z szafki we
kolejny klucz. Dalej zabij klona-sonia i zyskawszy nastp-

ny klucz otwórz drzwi celi. w której uwiziono pukownika

Kroptmana, przywódc rebeliantów. Wyjd przez okno.

Zjed na dó. Opu ekran wyjciem na wschód. Rozpraw

si z inwazj mutantów, a potem pójd do centrom, sta

przy garze ze straw i pójd za kobiet, by wskoczy do

wykopanej przez ni dziury. Wydostaniesz si na onieo-

nym zboczu, a pod Tob bdzie Fabryka Mutantów. Z dys-

tansu rozwal czerwonego klona i podnoszc klucz dosta

si do rodka. W rodku, po rozmowie so otworzy przed

Tob drzwi do szalupy, która zawiezie Ci w gb fabryki.

Rozwal faceta mm dobiegnie do alarmu, nastpnie robo-

ta i skieruj si do óek, na których le mutanty do zlik-

widowania. Na koniec zniszcz skaczce jaja. Ekran stanie

si czerwony. Pobiegnij teraz do miejsca, gdzie stoi facet

za trzema dwigniami. Zabij go. Popchnij dwignie I id

zeskoczy pitro niej. Uwaaj, gdy na dole przyczajony

jest mutant. Zeskoczywszy musisz szybko biec, by go

unikn. Jeli dobrze przeczye dwignie, kolejne drzwi

bd otwarte. Pojed zielonym samochodzikiem do wios-

ki. Za kadym razem, kiedy zoysz tu wizyt jeden z kró-

lików wykopywa bdzie dla Ciebie z gleby koniczynk.

Podejd jeszcze raz do gara. a wódz zaprowadzi Ci do

witej marchewki. Pierwszego stranika zabij kulk, dro-

giego frontalnym atakiem, a nastpnych dwóch rzucajc

DYSKRETNIE kulk Pobiegnij do drzwi i otwórz je nie-

biesk kart. Tam zabij jednego z onierzy l podnie

klucz, który otworzy Ci drzwi na nabrzee. Stoczywszy po-

jedynek z czerwonym Grobosem opu ekran wyjciem na

pónoc. Znajdziesz si nad nieczynnym Jeziorem Czyst

Wody. Zagraj tam na flecie, po czym wró do wodnego ro-

wem. który pilnowa klon. Wybierz kurs na Tippet Isiand.

Gadaj ze wszystkimi. Facet w szerokich spodniach sprzeda

G troch intomtacp, a owicy ryby królik wyowi klucz, któ-

rym otworzysz zamknite drzwi. Przed wejciem do baru

zftkwiduj zagradzajcych drog oprychów i wejd do rod-

ka W wyniku rozmów stanie si jasne, i potrzebna G jest

gitara po któr bdziesz si musia uda na pustyni (za-

mienisz si na flet ze znajomym gostkiem pod kaktusem).

Nie zdziw si, jeli po obozie wojskowym bdzie sobie je-

dzi czog. Na pustyni bdziesz jecha na raty. Najpierw ro-

werem, potem piechot przez wiosk, przez dziur, teraz

zboczem, wykaczajc gocia z automatem, skaczc na

dó i biegnc brzegiem do swojego katamaranu.

Wróciwszy do baru na Tippet Isiand (ta sama droga, na

dziedziniec Fabryki Mutantów wejdziesz bram w pode,

po wykoczeniu stranika, a potem po beczkach i pud-

lach wdrapiesz si na zbocze) daj muzykowi gitar,

a szczliwy barman otworzy Ci tajne przejcie.

Uwaaj na kraba. Moesz spróbowa przejecha si na

nim. bd uy proto-packa. Dalej zabij modliszk, wejd

po drabinie i wskocz do dziury, a wyjdziesz z ni z klu-

czem, dalej biegnij, a w kocu odnajdziesz latajcego dino-

zaura Polecie na Fortress Isiand. Tam króliki zasugeruj,

by rozwali Teieportation Centra Na Tippet Isiand za 50

Kashes uzyskasz od sonia informacje, ze plany znajduj

si w gównej kwaterze FunFrocka na Principal Isiand.

Szturmuj wejcie do kwatery i uywaj czerwonej i niebies-

kiej karty (w kocówce bdziesz musia DYSKRETNIE

zaatwi Grobo-klona z usypiajc pukawk. który zmieni

zlikwidowanego co dopiero otego robota, podniesiesz

nastpnie klucz i wedrzesz si do rodka).

Znalazszy si w rodku szybko dotrzesz do sejfu z plana-

mi (FunFrock ucieknie teleportem). Klucz do sejfu dosta-

niesz od zamknitego w celi obok winia. Otwórz sejf.

we szabl i przeczytaj notatk od architekta. W przeciw-

legej celi w prawym skrzydle uwolnij królika i wyjd przez

okno do okopu, a potem wydosta si na ulic

Architekt to Twój ssiad Popy wic na Citadel Isiand.

Zbajerojesz architekta i dostaniesz przepustk. Czas uda
si na Brondle Isiand. Oka stranikowi kart architekta

Id na lewo, wejd po drabinie i zadmij w róg przed zama-

lowywan cian. Wskocz do rodka. Wewntrz przydaG
si karta otrzymana kiedy od sonia na Proxima Isiand.

a otwierajca drzwi do magazynu z pigwinami. Jeden taki

pingwin pozwoli zneutralizowa ótego robota za ostat-

nimi drzwiami (klucz w beczce) i pozwoli skupi si na za-

mordowaniu uzbrojonego naukowca, rozwaleniu kompute-

ra i podstaw wszystkich teeportów. Opu centrum przez

przez dziuraw cian Pole na Fortress Isiand.

Po tym jak zabijesz paru straników, zmasakrujesz czog

i otworzysz drzwi króliki zrobi podkop. Omijajc puapki

pruj naprzód, zakr zawór, by osuszy zbiornik, a na

kocu przedrzyj si przez komnat z fruwajcymi sonia-

mi. Zabij stranika i uwolnij dziewczyn, która okae si

by tylko klonem

Udeknij z wizienia tak jak na pocztku gry. zabij ktona

w róowej sukience i odzyskaj swoje rzeczy. Id dalej

poprzez pokój peen klonów. Doszecfczy do ciany zadmij i

w rog. a na kamieniu po drogiej stronie, po przeczytaniu

inskrypcji roz wod z Jeziora.

Po demolce id na pónoc na plac budowy. Uwaajc na

buldoer zabij stranika, otwórz bram ipu si pdem po

ladach ciarówek. W kocu dobiegniesz do jedynego
'

uczciwego tu faceta - zielonego sonia ibdzie po lewej

stronie). UyczyG on klucza do pobliskiego pojazdu. Poje-

dziesz nim sobie dalej odblokowa zagradzajce drog

gazy. Gdy wysidziesz pobiegnij pod gór. Musisz zabi

robotnika z motem pneumatycznym. Nastpnym proble-

membd pragnce Ci zmiady buldoery Pierwszego

wykiwaj przeskakujc po materiaach budowlanych pitro

wyej, a drugiego omi biegnc. Pracujcy na kocu trasy

robotnik jest wacicielem potrzebnego Ci klucza. Pracuj-

cego przy drzwiach roboto wykocz z dystansu (jest uzbro-

jony) I otwórz bram. Przed Tob finaowa rozgrywka.

Powoli posuwaj si wzdto zbocza wiedzc,e za drwi zza

pleców wyskoczy G zabójca (trzymaj miecz w pogotowiu)

Pozbywszy si go DYSKRETNIE posuwaj si u podnóa gó-

ry, by nie dosigyG kule dwóch pozostaych robotników.

Pozabijaj ich I wdrap si na gór po mato widocznej drabinie

w litej skale. Na górze machajc mieczem zepchnij FunFroc-

ka w przepa. Wykonaj rutyn z rogiem, a na kocu scho-

dzc coraz niej zetrzyj si z FunFroddem po raz ostatni..

Dixie
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Najlepsze gry dotr do Ciebie najprostsz z moliwych dróg:

do domu, za zaliczeniem pocztowym.

Wystarczy wypeni kupon i wysa go na adres:

WYSYKOWA SPRZEDA WYDAWNICTW KOMPUTEROWYCH
WYDAWNICTWO Bojt«k

,
ul. Suby Polsce 2, 02-784 Warszawa

H Kolekcja Klasyki Komputerowej

Tytu gry: Producent: Wymagania: Cena: Tytu gry: Producent: Wymagania: Cena:

Batman Retums Gametek 386 48.80 zt Budokan Electronic Arts EGA/VGA 18,30 z
BC Racers Core Design 386 53,68 z Cadaver/Payott Microprose EGA/VGA 24.40 zl

Big RedAdventure Core Design 386 70,76 z Car & Drtver Electronic Arts VGA, 4MB 30,54 z
Blade ot Destiny US Gold AT 48,80 z Dungeon Master Psygnosis VGA 24.40 z
Bureau 13 Gametek 386 48.80 zl F-19 MicroProse EGAVGA 18.30 z
Buzz Aldrtn's Race into S. Electronic Arts AT 48,80 z Futur Wars Dephine Soft EGA/VGA 24.40 z
Cannon Fodder 2 Virgin 386,8 MB 48.80 z Hoyle Book ot Games vol. 1 Sierra EGAA/GA 18.30 z
Coonzation/PL MicroProse AT 85.40 z Hoyte Book of Games vo. 2 Sierra EGAVGA 18.30 z
Chnstmas Lemmings 94/95 Psygnosis AT 48.80 z Hoyle Book of Games vol. 3 Sierra EGAA/GA 18.30 z
CuckooZoo/PL Electronic Arts 386 48,80 z Klng's Ouest 1 Sierra EGAA/GA 30.50 z
Dracula Psygnosis AT 18,30 z Legends ot Valour US Gold VGA 24,40 z
Guilty Psygnosis 386 48.80 z Links - Golf Access VGA 18,30 z
Harpoon II Electronic Arts 386 48.80 z Manhunter 2 Sierra EGAA/GA 24.40 z
Humans 2 Gametek AT 36.60 z Midwinter II MicroProse EGAA/GA 24.49 Z
Innocent Psygnosis AT 46,36 z Operation Stealth Dephine Soft. VGA 24.40 Z
KA-50 Hokum Virgln 386 48.80 z Police Ouest 1 Sierra V6A 30,50 Z
Kingmaker US Gold AT 48.80 z Ouest for Glory 1 Sierra VGA 30,50 zl

King’s TaWe Gametek 386 36.60 z Rampart Electronic Arts EGAA/GA 18,30 z
Klik & Play Europress 386 85.40 zl Risky Woods Electronic Arts EGAA/GA 18.30 z
Lands ot Lor Virgin 386, 2 MB. 21 HDD 48,80 z Space Ouest 1 Sierra VGA 30.50 z
Leisure Suit Larry VI Sierra 386, 15 HDD 48,80 zl

UH Dtvil Gremlin 386 69.54 z
Nomad Gametek 386 48,80 z Softeczka 1 IPS CG. NIKITA V6A 29.89 z
Patriot Electronic Arts 386, SVGA 40,26 z Softeczka 2 IPS CG. NIKITA VGA 29.89 zl

Retribution Gremlin 386 97.60 z Softeczka 3 IPS CG. NIKITA VGA 29.89 z
Return ot the Phantom Microprose AT. 2 MB. EGAA/GA 48.80 z Softeczka 4 IPS CG. NIKITA VGA 29,89 z
Shadowcaster Origin 386. 16HDD 48.80 z
Scottish Open Core Design 386 58,56 z
Soccer Kld Knsalis 386 47.58 z 3D Pool Firebrit 9.76 z
Subwar 2050/PL MicroProse 386. 1 MB 79,30 z Action Fighter MicroProse 9,76 z
Star Crusader Gametek 386.2 MB 48,80 z Bionic Commando MicroProse 9.76 z
System Shock/PL Origin 486. 30 HDD 103,70 z Blasteroids Tengen 9.76 z
Task Force Microprose 386, 2 MB. MCGAA/GA 48,80 zt

Carrier Command Rainbird Soft. 9,76 z
Teenagent Mirage AT, 2 MB RAM 49.41 z E-motion US Gold 9.76 z
Tesserae Gametek 386 36.60 z Indiana Jones Action Lucas Arts 9,76 z
TFX Ocean 386 115,90 z MicroProse Action MicroProse 9,76 z
The Games Ocean AT, 4 MB RAM 24,40 z Operation Harrier US Gold 9,76 z
UFO; Enemy Unknown Microprose 386,2 MB 48.80 z Rick Dangerous 1 CoreDesmg 9.76 z
Universe Core Design 386 58,56 zl Rick Dangerous 2 CoreDesing 9.76 z
Utopia Gremlin 386,2 MB 30.50 z Robocod Millennium 9.76 z
Zoo! Gremlin 386 36,60 z Stunt Car Racer MicroProse 9,76 zl

Zoo 2 Gremlin 386,2 MB 46,36 zl Xenon II BitmapBrothers 9.76 z
X-COM: Terror 2 gbin/PL MicroProse 486 85.40 z

aajmsransBiEsi
Apldya

Assassin

Arcade Pool

Alien Breed

ATR
Alien Breed Tower Assoult

Body Btows+Superfrog+Over.

Body Biows

Cardiaxx

Deep Core

Drakula

Fleds o Qlory

Furry of the Furries

Hlred Guns
Humans 2

Innocent

K-240
Krng s Tablo

Kingmaker

Lost In Mlne

Mr Tomato

Team 17

Team 17

Team 17

Team 17

Team 17

Team 17

Team 17

Team 17

Team 17

ice

Psygnosis

MicroProse

Mlndscape

Psygnosis

Gametek
Psygnosis

Gremin
Gametek
US God
MarkSoft

Avalon

32.94 z
32.94 z
38.43 z
41.48 z
84.18 z
68.32 zt

68 32 zl

28.67 z
23.18 z
25.62 z
18.30 z

Ov©fdnve

Skld Mare
Syndicatc-

Team 17

Aod Software

Bullfrog

28.67 zl

45.14 zl

58.56 Zl

Thome Park Electronic Arts 79.30 z
Ttanic Bllnky Avalon 17,69 zl

Totai Carnage ICE 25,62 zl

Troi® Flair 26.84 z
Tornado Digital Integ 63.44 z
Utopia Gremlin 30,50 z
Za elazna Bram Ego 26.84 z
Zoo Gremlin 36.60 zl

Zooi 2 Gremlin . 43.36 z

60.39 z
46.36 Zl Fields of Glory MlcroProse 48.80 zl

30.50 z Guardian Add 30.43 z
32,94 z New World of Lemmings Psygnosis 48.80 z
61.00 z Oscar Flair 32.94 z
63.00 zl RoadkM Acid 38.43 zl

61.00 z Super Skidmarks Acid 47,58 z
30.50 zl Super Stardust Team 17 91.50 z
20.74 zl Theme Park Electronic Arts 79.30 z

Tornado Digital Integ. 66 49 z
UFO: Enemy Unknown MicroProse 67.10 Zl

Cadaver / Pajott MicroProse 24.40 Zt

Colonefs Beuest Sierra 24,40 z
Cruise lor a Corpse Dephine Soft 24.40 z
Desert Strike Electronic Arts 24.40 z
Dungeon Master Psygnosis 18.30 z
F- 19 MlcroProse 18,30 zl

Futur Wars Dephine Soft 24.40 zl

King’s Ouest 1 Sierra 30,50zl

Knights ol the Sky MlcroProse •24.40 z
Legends of Vatour US God 24.40 z
Links -Golf Access 18.30 z

1 Manhunter 2 Sierra 24.40 Z
Midwinter II MlcroProse 24.40 zt

Operation Stealth Dephine Soft 24.40 z
Risky Woods Electronic Arts 18.30 zl

Space Ouest 1 Sierra 30.50 z

Kupon znajduje si na stronie 45.

Objanienia do skrótów stosowanych w kolumnie wymagania:

AT - At 12 MHz, 1 MB RAM, VGA, miejsce na dysku twardym 386 • 386SX, 4 MB RAM, VGA, miejsce n
dysku twardym; 486 • 4860X 40 MHz,

4 MB RAM, VGA. miejsce na dysku twardym, karta dwikowa z WaweTabe. mysz.

Katalog z pen ofert wysyamy
po otrzymaniu zaadresowanej koperty ze znaczkiem.



Jak dugo mona eksploatowa

jeden temat nikt chyba nie wie.

„Warcraft II” zosta szybko wielkim

hitem, wic wiadome
byo, e pojawi si do

niego dodatki, ale takiej

ich iloci nikt si chyba

nie spodziewa. Na
kompakcie z gr znajdo-

wa si edytor wasnych

1 Command & Conguer andW II Toolkit

2 Warcraft II Nlore War - Return of Kie Hord

dy. S screeny cigane przez

twórców gier. S narzdzia do
zmieniania najróniejszych rzeczy

w save’ie. S ciekawe

save’y. I w kocu s
cae stada trainerów

z objanieniami w sty-

lu: „Waming! This trai-

ner gives you only unli-

mited cash.”

Szybko

bezbo esme

Command & Conguer and Warcraft II Toolkit
map i odgosów. Nastpny w kolejce

by „Warcraft II: Beyond The Dark

Portal”, ale i to jeszcze nie wyczer-

pao tematu - ukazuj si dodatko-

we mapy „Warcraft II Mor War: Re-

turn Of The Hord”. Gdy ju myli-

my, e nad „Warcraftem II" moemy
przej do porzdku dziennego uka-

zuje si „C&C and W II Toolkit".

Co to jest ten „Toolkit”? Jest to

wszystko czego moe chcie gracz

zasiadajcy do gry. S dokadne
opisy jak i co robi w jednej i drugiej

grze. S odpowiedzi na najczciej

stawiane pytania. S adresy inter-

netowe ludzi grajcych w „C&C”
i „W II” dniem i noc lub tworzcych
nowe poziomy. S nowe poziomy

do gry dla jednej osoby, a take po

sieci. S edytory do wasnych po-

ziomów (oczywicie chodzi

o „C&C", gdy edytor do „W II” by
na tej samej pycie co gra). S ko-

Czy to si nigdy nie skoczy?
Który to raz „Warcraft” goci na

naszych amach? Nie, nie ja wcale

nie narzekam. „Warcraft” to arcy-

dzieo w swojej kategorii na miar
„Dooma", nic wic dziwnego, e
jest on eksploatowany a do bólu.

„Warcraft II Mor War” to po pros-

tu nowe poziomy stworzone prawie

w caoci na edytorze poziomów
doczonym do „W II”. Podziwiam

odwag firmy, która wydaje nowe

Musz przyzna, e ten „Toolkit”

zrobi na mnie wraenie. Mieci
si tam masa informacji (na oko
okoo 1 MB samych tekstów) i nie

tylko. S przecie nowe poziomy,

które przypominaj stare dobre

czasy, gdy siedziao si nad nas-

tpnym poziomem a do zanicia
nad klawiatur. Ponadto jeli kto
ma ochot, to moe zrobi uytek
z doczonych trainerów i edyto-

rów (prawdziwy strateg moe to

zrobi np. dla zabawy) i poznca
si nad wrogiem.

lu graczy; MULTI - do gry po sieci,

po drucie i przez modem; SINGLE -

plansze typowe dla jednego gracza

i STRANGE - jak sama nazwa
wskazuje dziwne plansze (chess, ja-

il, football i suicide). O ile pierwsze

trzy kategorie maj urozmaicone

mapy, to cztery mapy „dziwne” s ...

No wanie, trzeba w nie zagra.

Najciekawsza jest SUICIDE.PUD -

mamy jednego pesanta, a dookoa
jest 8 Gruntów i ponad 100 Troll Axe

Jeli kto mia jakiekolwiek

problemy z przejciem którego
poziomu w powyszych grach

, to

na pewno odejd one w sin dal

gdy tylko kupi „Command & Con-
guer and Warcraft II Toolkit”. Zno-

wu nale si pochway producen-

tom (oczywicie i dystrybutorom).

Aragorn

Producent : Virgin & Blizzard

Rok produkcji : 1 996
Kupi mona w Digital Multimedia

Group
Komputer,

na którym

chodzi

kady, na

którym ru-

szya jed-

na z wy-

mienio-
nych gier.

sporter pooony gboko w zatoce

strzeonej przez wroga. Ta operac-

ja jest dopiero pocztkiem akcji. Mi

najbardziej podoba si poziom
SPARTA.PUD. Jest to maa mapa
(32x32), ale dysponujemy armi
ok. 30 elfich uczników i musimy
odeprze atak mniej wicej takiej

samej iloci piechurów - wietne.

I jeszcze raz Blizzard pokaza
na co go sta.

Aragorn

Warcraft II Nlore War - Return of the Hord

poziomy po uprzednim sprzedaniu

edytora. Jest to uczciwe podejcie

do uytkownika. Oby tak dalej

(mam na myli „Warcrafta III”).

Przejdmy jednak do rzeczy:

dostajemy do rki ponad 150 no-

wych map, o najróniejszej wiel-

koci i trudnoci. Zapisane s one
w postaci plików z rozszerzeniem

PUD. Niektóre s naprawd wiet-

ne. W nich take wystpuj boha-

terowie, po raz pierwszy chyba zo-

baczyem wielkiego Lothara

(chess.pud), miaem okazj po-

czstowa Gul*dana fireballem

zagra w pik z ogrami. Czad.

Wszystkie PUDy podzielone s
na 4 grupy: LEVELS - plansze na-

dajce si do gry na jednego lub wie-

IliSBtf

Throwers. Cel misji: zniszczy
wszystkich wrogów. Ha, ha!

Na szczcie w zestawie mamy
take normalne pdziomy. Eee,

przepraszam te poziomy nie s
normalne. S ciekawe, wcigaj-
ce, nowatorskie, ale na pewno nie

normalne. S duo bardziej skom-
plikowane od tych z „W II" i „W II

BTDP". W jednym dla przykadu

musimy wydosta swoich jedynych

wojowników z wysepki, przejmujc
trzema elfimi niszczycielami tran-

Producent : Blizzard

Rok wydania : 1996

Komputer, na którym chodzi: ka-
dy, na którym ruszy „Warcraft II"m



czebnoci przeciwników warto

wystawi jednego sabeusza na

przynt cigle go leczc).

Jest si o co bi
„Chaos Overlords" s bardzo

specyficzn komputerow plan-

szówk. Znale w niej mona pa-

r celnych spostrzee socjolo-

gicznych (stereotypowy gangster

nie moe si oby bez lustrzanek,

a wanie takie okulary i szpaner-

ski kapelusz z szerokim rondem
s rekwizytami, w które moerm
wyposay gangi mniej obyte ze

zdobyczami techniki), mroczn at-

mosfer miasta przyszoci opa-

nowanego przez gangi budowana
gównie przez grafik, a take
rzadko wystpujce poczenie
gry turowej z gr w czasie rzeczy-

wistym. Moemy bowiem gra do

osignicia okrelonego celu lub

przez okrelon liczb tur, ale

mona take ustawi czas, jak,

mamy w danej turze na wydanie

rozkazu podlegym gangom. Wte-

dy gra staje si jeszcze trudniej-

sza, szybsza i ciekawsza. Jeszcze

lepiej gra si w sieci (ja nie próbo-

waem, ale Aragom tak).

Jedyn wad jak dostrzegli-

my w redakcji pozostaje niezbyt

intuicyjny interfejs uytkownika
Po treningu okazuje si on oczy-

wisty, ale na pocztku trudnio ru-

szy bez instrukcji, co rzadko si
zdarza nawet w przypadku tak

skomplikowanych produkcji jak gry

strategiczne.

Biorc pod uwag grywalno.
oryginaln fabu i poziom trud-

noci (wyszych poziomów, rzecz

jasna), naley uzna „Chaos
Overlords” za produkt udany i na-

dajcy si do spoycia. Nawet bez

wstrznicia.

Sir Haszak

Majc do dyspozycji podlege
gangi sigamy po wadz. W zale-
noci od wybranego scenariusza

sowo to oznacza róne rzeczy: to-

taln dominacj, opanowanie sie-

dzib gangów, utrzymanie centrum
miasta. Wybór naley do Ciebie.

Jak nie zosta
bosym bossem?
Wygranie wikszoci scenariu-

szy sprowadza si do prostej stra-

tegii, która moe jest niezbyt szyb-

ka, ale skuteczna:

1 . Dy do jak najkrótszej linii

granic naszych wpywów. Dobrze
oprze swe terytoria o który z bo-

ków miasta (a najlepiej o róg).

2. Systematycznie rozwiaja
stan posiadania grupujc gangi

w dwie linie - zewntrzn (silniej-

sz) do rozbijania gównych si

przeciwnika wroga i wewntrzn
(sabsz liczebnie i jakociowo) do
dobijania resztek, które przedosta-

yby si przez lini pierwsz. Ma to

na celu zminimalizowanie liczby

gangów, które zatrudniamy.

3. W kadym sektorze powinien

by przynajmniej jeden gang o sil-

nie rozwinitej spostrzegawczoci
(detect 13), co zabezpieczy nas
przed przenikniciem wrogich
gangów na tyy i opanowaniem

W bramie jaki podejrzany typ

oferowa przechodniom narkotyki.

Interes tego dnia nie szed zbyt

dobrze, gdy przechodnie zostali

wyposzeni przez gangi uliczne to-

czce od rana regularn bitw na
noe paki, kastety. Z oddali do-

chodziy strzay i wybuchy bomb.
Policja nic nie widziaa.

Nie jest to o dziwo obrazek ulicy

polskiego miasta, ale wizja cyber-

punkowej metropolii w poowie
przyszego wieku. Legalne rzdy po-

czyy si w jeden superrzd i zab-

roniy wszystkiego co ze: picia alko-

holu, uprawiania nierzdu, rozpow-

szechniania pornografii, posiadania

lakiego bezecestwa mierzc si
na planszy liczb pól równej z kla-

syczn szachownic z 5 przeciwni-

kami. Jednak prowadzenie nielegal-

nego biznesu jest tylko rodkiem do
zdominowania miasta. Zajmujesz

jego kolejne kwartay, podporzdko-
wujesz kolejne instytucje, które

przynosz dodatkowe dochody.

Moesz zacz badania nad nowy-

mi rodzajami broni, skuteczniejszy-

mi od posiadanych obecnie. Nowe
wynalazki produkujesz w fabrykach

i wrczasz do wypróbowania swym
podopiecznym.

Nie walczysz bowiem bezpo-
rednio. Wynajmujesz do tego celu

gangi, opacasz ich ut-

rzymanie i wyposa-
asz w niezbdny
sprzt. Jaki? To zale-

y od gangu.

Tych jest bowiem 70
rodzajów (przynajmniej

tak zapewniaj auto-

rzy; nie liczyem, ale

rzeczywiciwe jest ich

sporo). Kady ma sw
specyfik. Jedne umie-

j posugiwa si bro-

ni paln, inne bia,
jeszcze inne znakomi-

cie walcz wrcz. Jed-

ne znakomicie umiej

broni, brania narkotyków. Rozpow-
szechnianiem zakazanych dóbr za-

jy si gangi, czerpic z tego ca-

kiem pokane profity umoliwiajce
signicie po wadz w miecie.

Ludzie mafii

Stajesz si jednym z panów
„chaosu”, czyli rozsadnikiem wsze-

sobie podporzdkowa kwarta
miasta, inne instytucje na nim si
znajdujce, jeszcze inne s niezas-

tpione przy prowadzeniu bada
naukowych nad zaawansowanymi
technologiami. Takich wpóczynni-

ków jest kilkanacie. Okrelaj one
zadania, do jakich dany gang si
nadaje i wpywaj na jego cen.

przez nie naszych „zagospodaro-

wanych” kwartaów miasta.

4.

Nie atakowa sabym gan-

giem silniejszego, bo tylko ponie-

sie straty nie uczyniwszy szkody
przeciwnikowi, przez co krócej

wytrwa w walce. I tak najsabszy
Twój gang zapewne zostanie zaa-

takowany najsilniej (przy duej li-

Producent: US God/New World

Computing
Dystrybutor: Mirage

Cena: 129 z
Rok produkcji: 1 996
Komputery, na których chadza:

486 DX2/66, 8 MB RAM, CD-ROM
2x, SVGA, Windows 95
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„Panie Prezydencie Angoli

W odpowiedzi na pask ra-

dykaln wypowied, w której

raczy pan przekaza swoje
sugestie, gdzie ma pan Nasz
polityk zagraniczn, propo-

nujemy may odwecik nuklear-

ny. Mamy nadziej, e przyj-

mie go pan z godnoci gowy
pastwa

z zadziornym umiechem
sympatyczny adwersa”

dziaania wszystkich poszcze-

gólnych komórek.
Decyzje to pierwszy stopie

komplikacji naszej kariery. Dru-

g s tony wydruków, bd-
cych raportami od naszych do-

radców w sprawach nie cierpi-

cych zwoki.
Oprócz dziaa w miar dys-

kretnych, jak wspomaganie fi-

nansowe rebeliantów w nielu-

blanym przez nas pastwie, czy

skomasowanej inwigilacji dyg-

Na polityczne arty podobne-
go kalibru moe sobie pozwoli
tylko kilka osób na wiecie. Op-
rócz Papiea, prezydenta Rosji

i garstki nie mniej wpywowych
ideologów tego wiata, kawala-

rzem tego typu mógby by pre-

zydent USA, w którego wcieli-

my si w politycznej strategii

„Cyberjudas”.
Ukryci w podziemiach Biae-

go Domu, podczeni do kbi-
cej si masy elektroniki, decy-

dowa bdziemy o losach nie-

bieskiej planety. Zostalimy
wybrani przez tajne piciooso-
bowe zgromadzenie wyszych
urzdników i jeeli dojd oni do
wniosku, e nasze decyzje nie

s zbyt udane, wtedy czeka nas
tylko jedno: wyjazd kibitk na
wczasy na Alasce.

Wpywa na losy wiata mo-
emy bd poprzez szeciu do-

radców. odpowiadajcych za

poszczególne dziedziny ycia
polityczno-gospodarczego,
bd samemu wydajc wybitnie

radosne dyspozycje.

Kady z naszych wspópra-
cowników ma przydzielony dzia
w polityczno-gospodarczej pale-

cie problemów dnia codzienne-

go. Znajdziemy tutaj midzy in-

nymi specjalist wywiadu z CIA,

czy szefa biura koordynujcego

nitarzy, którzy raczyli podj
mao popularne decyzje, b-
dziemy mogli przeprowadzi ru-

chy militarne.

Polegaj one gównie na
przerzuceniu odpowiedniej licz-

by wojska w miejsce zapalne,

tak aby w kilka dni spraw roz-

wiza. Nie naley jednak czs-
to siga do tej czci naszych
uprawnie. Z bardzo prostej

przyczyny: interwencje militar-

ne nie ciesz si popularnoci
ani w kraju, ani za granic. Je-

dynie w przypadkach wielce

konfliktowych i po dogbnej
analizie, w wyniku której stwier-

dzimy poparcie ze strony spoe-
czestwa i pozostaych czon-
ków gabinetu, moemy wyda
polecenie przerzutu wojsk.

To samo dotyczy najradykal-

niejszych decyzji: ataków nuk-

learnych. Zawsze gdy wcinie-
my przycisk z napisem „odpali
rakiety!” moemy by pewni, e
na arenie midzynarodowej si
„zagotuje” - co w wikszoci
przypadków doprowadza do
drastycznego spadku naszej

popularnoci, a czasami wrcz
zamachu na nasze prezyden-

ckie ycie.
Jak wic naley postpowa?

Z pewnoci powoli, rozwanie
analizujc wszystkie aktualne

problemy i podejmujc trafne

decyzje - nigdy byskawicznie
I bez namysu.
Powyej wymienione zostay

problemy z jakimi boryka si
bdzie na co dzie komputero-
wy prezydent. Natomiast „Cy-

berJudas” pozwala nam na

jeszcze wiksz komplikacj.
Nasze problemy rozpoczn si,

gdy pewnego dnia dowiemy
si, e w szeregach doradców
znajduje si zdrajca. Od tego

momentu bdziemy musieli

koncentrowa si na dotych-

czasowych zadaniach I dodat-

kowo na poszukiwaniu tego ze-

go, który chce nam zaszkodzi.

W obu przypadkach pomoe
nam zasób urzdze informa-

cyjno-inwigilujcych, jak

i zwyke harcerskie sposoby
przeszukiwania gabinetów po-

dejrzanych wspópracowników.
Caa zabawa jednak nie ko-

czy si na pewnym ustaleniu,

kto jest winny, gdy aby drania

„zapuszkowa” bdziemy mu-
sieli posiada wysz od niego

pozycj. Na statut skadaj si
takie czynniki. Jak wpywy w rz-
dzie, ambicja, popularno,
efektywno czy humanitar-

no. W ten sposób nasze co-

dzienne decyzje zadecyduj, kto

w ostatecznym rozdaniu bdzie
posiada komplet asów i wygra.

„CyberJudas” jest ewene-
mentem wród komputerowych
zabaw. Porusza dosy skompli-

kowan dziedzin ycia, jak
jest sprawowanie najwyszego
urzdu w pastwie - w tym
przypadku prezydenta USA.
Z pewnoci kierowany jest do
dorosych odbiorców, którzy

bd w stanie zrozumie zale-
noci i zasady - i tak dosy up-

roszczone w grze - politycz-

nych intryg.

Jako ciekawostk naley do-

da, e rozpoczynajc nasz
kadencj w roku 1993 moemy
spodziewa si zgodnych ze

wspóczesn histori nastpu-
jcych po sobie wiatowych
wydarze. Take dane dotycz-
ce poszczególnych pastw b-
d w pewnym sensie encyklo-

pedi wspóczesnego wiata.
Jednake ze wzgldu na to, e
kada nasza decyzja moe
zmieni panujcy porzdek, nie r

naley zbytnio opiera si na

tych danych przygotowujc si
do egzaminu z historii wspó-
czesnej, ale traktowa je jako I

to dla zabawy ocierajcej si
o rzeczywisto.

Studolarowy Grzegorz

Producent: Empire lnteractive

Rok wydania: 1996
Dystrybutor: MarkSoft

Cena: 109,80 z
Komputery przyjazne:

PC 486SX 33, 8MB RAM, SVGA
(1MB), CD-ROM



Po zabiciu 20.000 goblinów,

100.000 smoków, 1.500.000 kras-

noludów, 5.000.000 niemiosiernie

tncych komarów (zwaszcza
przed deszczem) i zdobyciu nie-

przeliczonych krain znajdujcych

si w alternatywnych wiatach dob-

rze sobie przypomnie, e sztuka

zwana wojn miaa swoich jak naj-

syk gatunku na przeomie lat 80
i 90, doczekaa si wznowienia

w udoskonalonej formie. W gruncie

rzeczy „War College” podobnie jak

jego poprzednicy („UMS" miao 2

czci) stanowi system rozgrywania

bitew. Do tego systemu od razu do-

czono 4 pereki sztuki dowódczej

pochodzce z rónych epok. Wa-
ciwie to 3 i kawaek pere-

ki. bo ta ostatania zosta-

a tak zeszlifowana. e
jej prawie nie wida.
Owe 4 bitwy pochodz
ze Staroytnoci, wo-

^^B jen napoleoskich.B wojny secesyjnejB i pierwszej wojny

B^ wiatowej. Dobra-B no je na tyle roz-B sdnie, e nieB zostay jeszcze

B^ zajedone naB mier (niewie-B le f,rm zdyoB przygotowa
gry na ich te-

mat, z czego

w Polsce legalnie nie ukazaa si
adna), a zarazem pokazuj kunszt

ówczesnych dowódców: Cezara,

Napoleona, Lee, Hindenburga.

Pole walki
Do odzwierciedlenia warunków

pola bitwy posuono si nad wy-

raz prostym schematem zarównof
graficznym jak i obsugi. Nie

silono si

< A.
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pokazanie sylwetek onierzy posz-

czególnych epok, obrazujc wal-

czce jednostki liniami niebieskimi

i czerwonymi. Powcigliwo god-

na sztabowej mapy. Równie za-

sób dostpnych komend nie powi-

nien sprawi trudnoci w przyswa-

janiu: 3 lub 4 szyki, wskazywanie
czoa szyku i z 5 rozkazów.

Bitwa rozgrywa si w czasie niby-

rzeczywistym. Niby, bowiem czas

mona na chwil zatrzyma, wyda
jednostkom niezbdne polecenia

przegrupowania, obrony czy ataku

i powróci do walki. Kady oddzia

jest szczegóowo opisany nie tylko

przez pen nazw wasn, nazwis-

ko dowódcy, ale tak-

. e szereg wspó-

]
czynników: li-

czebno, bro, liczb amunicji, mo-

rale, a nawet liczb godzin w ogniu

Celem jest zazwyczaj opanowana
pola bitwy oznaczonego chorgiew-

kami i zadanie nieprzyjacielowi jak

najwikszych strat jak najmniejszym

kosztem. Wszystkie bitwy rozpoczy-

naj si rano i kocz wieczorem,

co moe nie do koca zgadza si
z histori, ale oszczdzio auto- *

rom wymylania symulacji wal-

ki w nocy. W podsumowaniu
bitwy moemy dowie-

dzie si o stratach

wasnych

bardziej cielesnych mistrzów, któ-

rzy nie takich rzeczy dokonywali

(a waciwie dokonywali rzeczy zu-

penie innych). Rzadko, niestety,

mona obserwowa ich dokonania

na komputerze, ale oto wanie tra-

fia si po temu znakomita okazja.

Uczenie na dobrych wzorach
Gra strategiczna „Universal Mili-

tary Simulator”, która staa si kia-
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1 War College

m
go dokona. Naley jednak pami-
ta o cigach jakie dostaa 8 armia

od 1 armii rosyjskiej i sprytnych ma-
newrach po liniach wewntrznych
zmierzajcych do powstrzymania

obu armii rosyjskich przed okre-
niem wojsk niemieckich.

Poza tym sporym jak na akade-

mi mankamentem nie zgaszam
zasadniczych zastrzee do „War

College’a” (no, moe te rysunki

przed bitw - beznadziejne).

Z niecierpliwoci czekam jakie

to bitwy wybior autorzy do expan-

sion disku, który ma zawiera co
z II wojny wiatowej. Jeli nie za-

serwuj operacji D-Day, Arnhem
czy Ardenów, zasu na m doz-

gonn wdziczno.
Sir Haszak

i przeciwnika (nie tylko zabitych i ran-

nych, ale take zaginionych!) i otrzy-

ma ocen naszych zdolnoci do-

wódczych w procentach (cho 100%
znacznie przewysza dokonania his-

torycznego wodza).

Gra nie posiada poziomów trud-

noci jednak autorzy pomyleli, by

pocztkujcym nie grao si zbyt

trudno. Wystarczy zmodyfikowa
odpowiednio tablice zawierajce

dane o skutecznoci walki formacji

jednej strony z okrelonymi formac-

jami drugiej (np. gwardia francuska

w walce z równ liczebnie piechot

rosyjsk poniesie nisze straty od

tych, które zada). Podobne tabele

okrelaj ostrza artyleryjski i mora-

le. Wystarczy je „ulepszy”, a gwar-

dia napoleoska stanie si najsab-

sz jednostk na polu bitwy.

Lektura obowizkowa
Jak na prawdziw akademi

przystao prócz czci praktycznej

znajduje si obszerne omówienie

historyczno-teoretyczne. Znajdzie-

my w nim wprowadzenie historycz-

ne do rozgrywanych bitew, szczegó-

owe przedstawienie kolejnych ich

faz, prezentacj walczcych armii

z podziaem na rodzaje broni, ich

struktur, a nawet bibliografi doty-

czc bitew, do której mona sig-n chcc uzupeni informacje za-

warte w grze.

Podsumowanie
- cig dalszy nastpi?

Zanim skocz wyjni o co cho-

dzi z t czwart niedorobion pere-

k. Otó 4 bitwy zebrane w grze

maj jedn wspóln cech: zwy-

cizca dowodzi wojskami znacznie

mniej licznymi, a sukces odniós

dziki sprawnemu manewrowaniu
na polu bitwy. W grze bitwa pod Ta-

nenbergiem tego warunku nie spe-

nia, cho speniaa go w rzeczywis-

toci. Autorzy najprawdopodobniej

w obawie przed jej rozmiarami

(przez dzie musi si rozstrzygn),

skupili si na jej rodkowej fazie

czyli walce 8 armii niemieckiej z 2

armi rosyjsk. Majc taki obraz bit-

wy trudno si oprze wraeniu, e
nie trzeba byo Hindenburga, by wy-

ra - byle chopak od taborów by te-

Producent: Gametek
Dystrybutor: Licomp
Cena: 134,20 z
Komputery, na których chadza:

486 SX/33, CD-ROM 2x, 2 MB
RAM (zalecany 486 DX2/66)
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Nie byo
w redniowieczu

straszniejszego ataku
ni szara cikiej jazdy,

tak jak nie mogo by
mieszniejszego ataku
od zagonu pancernego

podczas II wojny
wiatowej.

Nie wyczytaem tego
w adnej ksice,
bo nikt normalny

by tego nie napisa.
Taka myl nasza mnie

po zagraniu w nowy
produkt firmy Ocean.

Dwa
oblicza

wojny
„Offensive” jest pierwsz prób

poczenia walki w czasie rzeczy-

wistym z wydarzeniami II wojny

wiatowej. Dodajmy dla porzdku,

e zajmujemy si jedynie frontem

zachodnim od momentu ldowa-
nia aliantów w Normandii do ko-
ca dziaa wojennych w Europie.

W rzeczywistoci nie uczestniczy-

my w szlaku bojowym wybranej

jednostki, nie ledzimy take wy-

darze na froncie tydzie po ty-

godniu czy miesic po miesicu.

Autorzy skupili si na 5 najwik-

szych bitwach i na nich opiera si
20 misji, które mamy za zadanie

zrealizowa wcielajc si w do-

wódc wojsk alianckich lub nie-

mieckich.

Zadanie w kadej z nich sprowa-

dza si do przejcia lub utrzymania

kontroli w zaznaczonych na mapie

strategicznej celach. Tak si jed-

nak skada, i wikszo si prze-

ciwnika zostao perfidnie rozmiesz-

czone w ich pobliufszpieg w szta-

bie?), wic zupenie przy okazji

chodzi take o wyeliminowanie

wrogich wojsk.

Pod nasz komend znajd si
piechota, wojska pancerne, artyle-

ria. Obserwowa bdziemy desan-

ty spadochronowe, a w przypadku

kopotów niekiedy bdzie mona
poprosi o wsparcie lotnictwa

bd artylerii okrtowej. Nie zab-

raknie forsowania rzek przez mos-

ty i na pontonach, likwidowania

okronych zgrupowa wroga czy

uchwycenia wanych obiektów za

lini frontu. Sowem chyba wszys-

tko, co byo treci zmaga na za-

chodzie Europy u schyku wojny.

Jednak walka prowadzona
w „Offensive” ma dwa zupenie

róne przebiegi w zalenoci od

tego czy wcielimy si w rol ataku-

jcego (czciej Alianci) czy bro-

nicego (Niemcy). Jeli zdarzy si
tak, i bdziemy musieli naciera,

wielo oddziaów kae nam przy-

j strategi Monty’ego - wolno,

ostronie i systematycznie. W sce-

nariuszu bowiem wystpuje co

najmniej kilkanacie jednostek

wasnych i gracz nie jest w stanie

prowadzi natarcia na kilka ró-
nych celów wspomnianymi kilku-

nastoma (w wersji optymistycz-

nej!) oddziaami. Mamy zatem se-

ri pojedynków, w których uczes-

tnicz niewielkie oddziay zdoby-

wajc kolejno jeden cel po drugim.

Zgoa inaczej wyglda obraz

walki, gdy to nam przyjdzie si
broni. Komputer sprawnie dowo-

dzi wikszymi ugrupowaniami bo-

jowymi, zatem najeda nas

wszystkim czym ma we wszyst-

kich punktach, które mamy utrzy-

ma. Zapanowa nad polem bitwy

majc takie rodki jak w „Com-
mand & Conquer" czy „Warcraf-

cie” byoby niepodobiestwem.
Nie musimy si jednak denerwo-

wa, pomaga nam bowiem do
inteligentna obrona prowadzona
przez nasze oddziay.

Niekiedy sztuczna
inteligencja

Autorzy doszli najwyraniej do

wniosku, i niezbyt naturalnie

wyglda walka, podczas której

strzelajcy stoi w miejscu (oczy-

wicie strzelajc lub bijc si) do-

póty, dopóki go nie ubij. W „Of-

fensive” pojedynki strzeleckie pro-

wadzone s dynamicznie. Ostrza,

odskok, by przeczeka wybuch
granatu rzuconego przez przeciw-

nika, który rozerwa si w miejscu,

gdzie jeszcze przed chwil sta

nasz oddzia, podejcie, rzut gra-

natem, odskok itd. Wyglda to

do efektownie, a na dodatek

czsto jest skuteczne. Zreszt po-

zycje strzeleckie zmienia nie tylko

piechota, ale take czogi.

Prócz tego niektóre oddziay
wyposaone s w dwa rodzaje

broni. Nie byoby moe w tym nic

nadzwyczajnego, gdyby nie to, e
to nie my decydujemy, której broni

oddzia ma uy (i susznie, czsto
nie byoby na to czasu). W wik-
szoci przypadków ów system

dziaa. Jedynie przy atakach czo-

gami na bunkry czog zamiast us-

tawi si w zasigu strzau dziaa

i wali do rozupania betonowego

czerepa podjeda beztrosko pod
same otwory strzelnicze i próbuje

wykoczy jego zaog z karabinu

maszynowego. Zazwyczaj koczy
si to utrat czogu (w tym wypad-

ku najlepiej zachowuj si dziaa

samobiene nie umiejce strzela

z karabinu).

Ostatnim przejawem inteligencji

komputera jest morale oddziau.

Zbyt dugie przebywanie pod os-

trzaem powoduje jego utrat. Od-
dzia dostaje wtedy mapiego rozu-

mu, gna przez siebie strzelajc

w co popadnie i zazwyczaj ginie

szybko raony celnymi salwami

wroga.

Jak natrze, by zetrze
1 . Nie atakuj kilkoma oddziaami

zaznaczjc je jako grup i wska-

zujc cel - due szanse poraki

i powanych strat. Lepiej zaanga-

owa do ataku na dany obiekt

przeciwnik (oddzia lub bunkier)

2-3 oddziay i atakowa z moliwie
rónych kierunków (przy ostrzale

czogów i dzia samobienych uni-

ka ustawiania po przeciwnych

stronach).

2. Jeli atakuje si czogami
i cikimi dziaami, nie uywa
piechoty w bezporedniej bliskoci

celu (mona si szybko z ni po-

egna).

3. Wykorzysta to, e czog
i piechota stojca celniej strzelaj

od bdcych w ruchu. Wystarczy

zatem podej w poblie nieprzy-

jaciela, poczeka a ten nadejd*
(zazwyczaj wykrywa nasz obec-

no i nadchodzi, by z nami skorv

czy) i dopiero wtedy go zaatako-

wa.
4. Jeli kilka oddziaów wroga

stacjonuje koo siebie, nie atakc-

wa tylko jednego z nich. Zdarzy*:

mi si, i atakowany oddzia wyco-

fywa si, moje oddziay dalej go

goniy i obryway od nieatakowe-

nych jednostek wroga.

Niesychanie trudno orzec
czy to so czy nosoroec

Jako gracz podczas zmaga na

polach bitew serwowanych przez

„Offensiva" targany byem sprzecz-

nymi uczuciami. Odniosem wrae-

nie, e tworzc gr jednoczeni

woln i szybk Ocean chcia zov. •:

zarówno tych graczy, którzy chc
dynamicznej akcji, jak i tych, których
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poprawna: due sylwetki wojsk,

wypalone ruiny budynków, drzewa

stojce w pomieniach trafione sal-

w artylerii, dymy trafionych pojaz-

dów pancernych przeciwnika, ró-

norodno czogów, dzia, piecho-

ty, a nawet lotnictwa - to wszystko

tworzy atmosfer rzeczywistych

zmaga. Nie przeszkadza to temu,

i trudno jednak zorientowa si co

niesie dany oddzia piechoty: gra-

natnik, bazook czy karabin ma-
szynowy. Ich ikony byy dla mnie

nierozrónialne nawet przy naj-

wikszym powikszeniu.

Mieszane uczucia miaem od-

nonie wprowadzenia systemu ko-

dów umoliwiajcych wejcie do

kolejnych poziomów. Mieszane
dlatego, i kodów z natury nie lu-

bi, jako e ka zaczyna na

w pó ukoczon misj od nowa,

jeli nie ma sido czasu, by wy-

siedzie do jej rozstrzygnicia. Na
szczcie scenariusze nie nale
do specjalnie dugich i jest to jedy-

ne usprawiedliwienie, jakie zdoa-
em znale autorom.

„Offensive" jest z pewnoci gr
ciekaw, której warto si przyjrze.

Wnosi na swój sposób co nowego
do gier strategicznych rozgrywa-

Hod

EATTLE OF THE BULGE

STOUMONT

id High Ground.

CROSSING THE RHINE

WESSEL

oToh# moustrial Ar*a
« Hod Hich
Grouiid

fascynuje powolne i dokadne plano-

wanie i rozgrywanie operacji. apa-
nie zbyt wielu srok za ogon moe si
zakoczy pobrudzeniem rki, ale

nie mnie to sdzi, skoro i tak ma to

by niewidzialna rka rynku.

W grze znalazo si kilka udanych,

kilka odgranych i kilka cakiem ory-

ginalnych pomysów (a to ostatnie

nie czsto si zdarza). Prócz

wspomnianej walki w ruchu mamy
do czynienia ze zwierztami prze-

chadzajcymi si po mapie i pozwa-

lajcymi zidentyfikowa pola mino-

we, ciarówkami, na które mona
zaadowa piechot czy w kocu
deszczem (wystpuje w grze jako

element zdobniczy; nigdy nic ci-
kiego nie ugrzzo mi w bocie). Nie

bez znaczenia jest wprowadzenie

obracania mapy co 90 - znalezienie

niektórych oddziaów przeciwnika

moe by trudne przy posugiwaniu

si tylko jednym rzutem. Dla

równowagi podróowanie po mapie

zostao rozwizane fatalnie. Szybkie

przemieszczanie si midzy od-

dziaami jest waciwie niemoliwe.

Do oprawy miabym drobne zas-

trzeenie. Grafika jest w zasadzie

nych w czasie realnym. Nie jestem

jednak pewien czy wizja wanie
takiej oceny przywiacaa autorom

podczas robienia tej gry.

Sir Haszak
Producent: Ocean
Dystrybutor: Mirage

Komputery, na których chadza:

486 DX2/66, 8 MB, CD-ROM 2x
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SUPER NINTENDO,GAM BOY
SATURN MEGADRIYEGAM GEAR PLAYSTATION JAGUAR

* Najwikszy wybór gier

* Nowoci
* Akcesoria

* Sprzeda na raty

* Sprzeda wysykowa

COMAT Przejcie podziemne AJ. Jerozolimskie/l Jan Pawa II

00-024 Warszawie pawHon 12 tel/»ax (0-22) 630-29-73

COMAT D.T. "SMYK* 2 pitro 00-022 Warszawa,

ul. Krucza 50 te. 27 72 11. 27 90 21 wew. 356

1000 gier do komputerów: PC, AMIGA, COMMODORE 64, ATARI

Sprzeda wysykow (nie dotyczy gier do komputerów): Cenniki wysyamy po

przesaniu koperty zwrotnej ze znaczkiem na adres: 00-024 Warszawa

przejcie podziemne Al. Jerozolimskie/Jana Pawa U pawilon 12.
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Wielki Odkrywca

Pewnego popoudnia Wielki Odkrywca postanowi
wybra si w kolejn Wielk Wypraw. Chcia by do tej

podróy dobrze przygotowany, wic zacz zastanawia
si. co powinien ze sob zabra.

Pierwsze, co mu przyszo do gowy to to. e trzeba

wzi ze sob oko. Wyj wic jedno ze swojego pod-
rcznego zbioru oczu podrónych i wsadzi do torby.

Po dalszym namyle, doszed do wniosku, e przyda
mu si jaka noga. Jakoe by bardzo dowiadczonym
Wielkim Odkrywc wiedzia, e podczas wdrówki po-

mocna mu bdzie take jeszcze jedna, druga noga. Wy-
j wic je obie z podrcznego zbioru nóg podrónych
i zarzuci na plecy. Z bada przeprowadzonych w pop-
rzednich Wielkich Wyprawach wiedzia, e czasami mo-
e przyda si jzyk lub nawet ich par. Postanowi
wic zabra tym razem ich o kilka wicej ni poprzed-
nio. Wyj wic dziesi jzyków, w tym dwa zapasowe,
ze swojego podrcznego zbioru jzyków podrónych
i pooy koo oka.

Jednak Wielki Odkrywca wiedzia, e nic z tego, co do
tej pory postanowi zabra ze sob, nie jest tak wane,
jak Serce. Ono to dostrzee to, czego oczy nie zauw.
Ono to pokieruje tam, gdzie nogi nie bd mogy. Ono
to wypowie to. czego sto jzyków nie zdoa. Sign
wic do swoiego podrcznego zbioru Serc, ale nie zna-
laz tam ani jednego. I zapaka nad wasnym losem.

PS. Lista ze wiata jest (c) by World Charts.

http://www.xs4all.nl/-jojo.

Top 30 na PC Top 30 na konsole

1 . Civilization 2 11. Descent 21. SimCity 2000 1 . Resident Evil 11. Descent 21. Battle A. Toshinden 2
2. Duke Nukem 3D 12. Master of Magie 22. Fifa Soccer 96 2. Tekken 2 12. Guardian Heroes 22. Destruction Derby
3. Warcraft 2 13. Dark Forces 23. The Settlers 2 3. Virtua Fighter 2 13. Tekken 23. Lemmings 3D
4. Command & Conuer 14. Gabriel Knight 2 24. Wing Commander 3 4. Wipeout 14. NBA Uve ‘96 24. Magie Knight R.

5. Galactic Civ. 2 15. Need for Speed 25. Avarice Preview 5. Panzer Dragoon 2 15. Mortal Kombat 3 25. Virtua Cop »

6. Descent 2 16. Steel Panthers 26. NHL Hockey '96 6. Need for Speed 16. Street Fighter Alpha 26. Alien Trilogy

7. MechWarrior 2 1 7. Master of Orion 27. X-COM 2 7. PO’ed 17. Doom 27. Shining Wisdom
8. Wing Commander 4 18. Starsi 2.0/2.5 28. Civilization 8. Sega Rally Championship 18. NBA Shoot-Out 28. King’s Field

9. Doom 2 19. Worms 29. Fantasy General 9. Nightwarriors 19. NBAAction 29. Mario 64
10. Heroes of M&M 20. Panzer General 30. Cmsader No Remorse 10. Ridge Racer 20. Iron Storm 30. Dragon Force

NINTENDO C0MM0D0RE AMIGA PC PEGASUS
1. FAN. ADV. OF DIZZY

2. D. DRAGON 3

3. B. NOSE FREAKS OUT
4. MICRO MACHINES
5. WORLD CUP SOC.
6. BIG NOSE CAVEMAN
7. JURRASIC PARK
8. TECMO W. CUP SOC.
9. MASTER FIGHTER 2

10. MORTAL KOMBAT 2

1. CHWAT
2. MIECZE VALDGIRA2
3. WADCY CIEMNOCI
4. LIGA POLSKA
5. KLTWA
6. STRIKER
7. PIRATES

8. COLONY
9. ETERNAL
10. LEMMINGS

1. WORMS
2. SETTLERS
3. MORTAL KOMBAT 2

4. S.W.O.S.

5. SUPER FROG
6. THEME PARK
7. BRUTAL P.O.F.

8. SENSIBLE SOCCER
9. JET STRIKE

10. CYTADELA

1. DUKE NUKEM 3D
2. MORTAL KOMBAT 3

3. WORMS
4. FIFA 96

5. WARCRAFT 2

6. WWW WRESTLEMANIA
7. CMLIZATION 2

8. NEED FOR SPEED

.
9. CAPITALISM

10. SCREAMER

1. ALLADIN

2. GOAL3
3. TURTLES 3

4. SUPER FIGHTER 5

5. FAN. ADV. OF DIZZY

6. MORTAL KOMBAT 3

7. BATTLE TOADS
8. JUNGLE BOOK
9. KILLER TOMATOS
10. SUPER SF 3

NINTENDO C0MM0D0RE AMIGA PC PEGASUS
1 . EXITE BIKE

2. SOCCER
3. GALAGA
4. POPEYE
5. STAR FORCE

1. HANS KOS
2. CARNAGE
3. TRIADA
4. BLUE MAX
5. RALM SIMULATOR

1 . TEST DRIVE

2. DOMAN
3. ELFMANIA
4. FRANKO
5. CISCO HEAT

1. PRAWO KRWI
2. ZOOL
3. KAJKO 1 KOKOSZ
4. COLORADO
5. ZOOL 2

1. SOCCER
2. CONTRA
3. TURTLE S REPAY
4. CONAN
5. BOOMERANG KID



Aby zaprenumerowa które z naszych czasopism, naley:

PRENUMERATA
Bajtek - najstarsze popularne czasopismo komputerowe w Polsce.

Wydawany nieprzerwanie od 1985 roku. Ukazuje si co miesic w nakadzie 55

tys. egzemplarzy. Adresowany do czytelnika pocztkujcego I rednio-

zaawansowanego w po* sugrwanj si komputerem, niezalenie od wieku.

Redagowany (ta osób. które:

chc by na bieco z technik komputerow.

• chc doskonali swoje umiejtnoci,

• chc wiedzie co kupi,

• wykorzystuj komputer do nauki,

• lubi czasem zagra w co dobrego.

Realizacji tych potrzeb su stae rubryki pisma: Mlkromagazyn, opisy

programów, testy sprztu I Gieda, Po dzwonku. Co jest grane.

W kadym numerze konkurs i cenne nagrody Cena detaliczna Bajtka -

2.80 z, w prenumeracie 2,60 z.

Top Secret - wysokonakadowy miesicznik powicony grom kompu-

terowym i wszystkiemu, co si z nimi wie. Oprócz samych opisów pismo obfi-

tuje w mapy, opisy sztuczek (Tips), a nawet kompletnych sposobów ukoczenia

gry. Cao uzupeniaj cieszce sidu popularnoci rubryki:

Lista Przebojów - jedyny w swoim rodzaju wskanik popularnoci (i niepopular-

noci) poszczególnych tytuów dla kadego z komputerów.

Listy - przegld korespondencji redakcyjnej.

Tips‘n Trlcks - czyli zbiór porad i cudownych sztuczek niezbdny dla tych, któ-

rzy "utknli", albo maj "drewniane rce".

Cena detaliczna - 3,00 z, w prenumeracie 2,80 z.

Prenumerat na TOP SECRET przyjmuje take "RUCH" S.A. na nastpujcych

warunkach:

- Prenumerata przyjmowana jest tylko na okresy kwartalne. Cena za czwarty

kwarta *96 wynosi 9,00 z. Wpat naley dokona do dnia 5 wrzenia 1996 r.

- Wpaty naley przesya do "RUCH" S.A. Oddzia Krajowej Dystrybucji

Prasy. 00-950 Warszawa, ul. Towarowa 28, Konto: PBK XIII Oddzia Warszawa

370044-16551

. Wpaty przyjmuj równie terenowe oddziay "RUCH" S.A. Prenumerata

za granic jest o 100% drosza od krajowej.

Warunki prenumeraty:
Prenumerat mona rozpocz od dowolnego miesica (numeru) i moe ona

trwa od 3 do 12 miesicy.

Prenumerata zawarta przed upywem wanoci kuponu gwarantuje stao cen.

Przesyka pocztowa nie wymaga dodatkowych opat.

Jak zaprenumerowa:
Aby zaprenumerowa które z naszych czasopism, naley:

wyci znajdujcy si obok kupon,

do tabelek znajdujcej si z drugiej strony wpisa odpowiednie liczby eg-

zemplarzy i czas trwania prenumeraty.

wypeni przekaz i wpaci odpowiedni kwot na nasze konto bankowe.

Prosimy o staranne i wyrane wpisanie odpowiednich liczb egzemplarzy. Za

bdy wynikajce z niestarannego wypenienia formularza Wydawnictwo nie

ponosi odpowiedzialnoci.

Prenumerat prosimy zamawia z co najmniej miesicznym wyprzedzeniem.

Prenumerat mona take opaci w siedzibie Wydawnictwa.

Prenumerata zagraniczna:
Cena rocznej prenumeraty jednego z naszych czasopism wysyanego za

granic poczt zwyk (wodn lub ldow) jest o 40 z wysza od krajowej.

Wysyka poczt lotnicz zwiksza cen rocznej prenumeraty o 147 z.

W przypadku zamówienia wikszej liczby egzemplarzy wysyka jest tasza —
prosimy o kontakt listowny.

Reklamacje:
Jeli w cigu 2 tyg. od pojawienia si numeru w kioskach przesyka nie na

desza lub zamówienie zostao zrealizowane bdnie, prosimy o kontakt

z Wydawnictwem.

Najtaszym i skutecznym sposobem reklamacji jest zgoszenie na kartce pocz-

towej (powinna ona równie zawiera dane prenumeratora).

Reklamacje s realizowane natychmiast.

Reklamacje i pytania dotyczce prenumeraty prosimy kierowa pod adres:

Wydawnictwo Bajtek. Dzia Prenumeraty, Suby Polsce 2, 02-784 Warszawa

(lub telefonicznie w godz. 9-17, te. (02) 644 77 37, prenumerat zajmuje si

pani Alicja Baczyska).
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Sprzeda Wysykowa Programów

I Sprztu Komputerowego
ul. Krzywa 4

05-077 Wesoa 4

k/Warszawy

tel./Tax:(0-22) 773-19-02

el. (0-90)29-71-65

Czynne 7 dni w tygodniu !

Termin realizacji:

TYLKO 5 DNI !!! Najnisze ceny !

Przedstawiamy fragment naszej oferty:

Gry Komputerowe:
IBM PC-CD ROM
11-lhhour
A.T.F
Absolute Zero
Acces of the Deep
AH-64 D Longbow
Anvi! o Dawn
Bad Mojo
Batman Forever
Battlegrounds Ardenes
Battlegrounds Gettysburg
Big Red Raclng
Chronicles ot the Sword
Command & Conquer
Command & Conquer - scenariusze
Conquest ot the New World
Cyber Judas
Cywilizacja II

Deadline
Destruction Derby
Dlrty Tricks
Duke Nukem 3D
Earth Worm Jim
Encyklopedia Kosmosu
ESPN Eterme Games
Euro Fighter 2000
Fita Soccer 95
Flre Flght
Gabnei Nights II

Grang Prix 2 Formula 1

Heros ot Might and Magie
Hi-Octane
Historia wiata
IsharTnlogy
lais

Kolekcja *!

ar

Ceny w z.

105.00
127.00
127.00
65,00

139.00
138.00
112.00
132.00
103.00
103.00
123.00
122.00
138.00

te.

142.00
103.00
127.00
113.00
112.00
68,00
127,00
127.00
115.00
132.00
181.00
37.00

127.00
168.00

lei.

151.00
30.00
68.00
86,00
127.00

Mogapack 5

Michael Jordan In Flight

Morlov Affalr

NBA Lrve '96

Normality
OffensJva
Proste Drogi
Return Fire

Ripper
Rise of the Robot* II

Screamer
Sensible World Of Soccer Euro Champ
Settlers II

Shellshock
Sllent Hunter
Soccer Stars '96

Space Bucka
Space Hulk II

Zon Raiders
Zork Nemesls

IBM PC
7 dni 7 nocy

(Fita,Grand Pra.GPA Goff)103.00
149.00
38.00
113.00
127.00
127.00
129.00
87.00

tel

139.00
132.00
127.00
132.00
131.00
112.00
157.00
102.00
127.00
127.00
127.00
152.00
139.00
140.00
149.00
127.00
139.00
132.00
98.00
170.00
95.00
127.00
157.00
138 00
75.00
131.00
127.00
181.00
47.00
122.00
121,00
133.00
66.00
68.00
157.00

- Ressurrectlon

Spycraft
Swat- Police Ouest VI
Tekwar j*Willlam Shanter*s*)

This Means War
TopGun
Total Mania
Touche-Adventures of D-5th Musceteres
Treasure Ouest
Twenty Waraame Classic
War Collection

Warchammer
Warcraft II

Warcrat II - dodatkowe misje
Wayno Gretzky
Wite World o Annimals
Wing Commander IV

Wings of Glory
Witchaven II

World Rally Fever
Worms
Worms - dodatkowe misje

Battle Isle

Body Slamwresting
Colonization PL
Dune II

First Samuraj
Flight ot the Amazon Oueen
Hand ot Fate
High Seas Trader
Ishar III

Jurasie Park
Kajko i Kokosz
Liga Polska Manager 95
Megalomania
Michael Jordan Innight

Pinball lllusion

Prawo Krwi
Polanie
Skaut Kwatermaster
Speedway Manager 96
wirus
Teenagent
Transport Tycoon
Worms

39.00
49.00
28.00
24.00
84.00
53.00
29.00
74.00
66.00
56.00
44.00
52.00
48.00
37.00
28.00
24.00
68.00
35.00
53.00
35.00
40.00
40.00
47.00
42.00
110.00

Gry Komputerowe
AMIGA
Dat Girl

Desert Wolf
Doman
Dune II

Eskadra
F-29 Retaliator

Ishar III

Jurasie Park
Kajko i Kokosz
Liga Polska Manager '96

Legion
Mistrz Polski 96
Olimpiada 96
Prawo Krwi
Primal Rag (Al 200)
Rad przez Polsk
Sensible World ot Soccer 9

Shadow Fighter

Soccer Stars 96
Worms

Ceny w z.

28,00
42.00
32.00
53.00
24.00
38.00
41.00
52.00
37.00
37.00
38.00
37.00
29.00
35.00
87.00
30.00
81.00
46.00
87.00
99.00

Ju w sprzeday:
konsola

SONY
PlayStatio
take w formie wysykowej

Posiadamy w sprzeday
nastpujce gry: Actua Soccer,

Adidas Power Soccer, Agile

Warrior Fil IX, Air Combat, Allen
|

Trilogy, Alone In the Dark
(Jack is Back), Assault Rings,

Criticom, Cyber Sled,

CyberSpeed, "D", Descent,

Destruction Derby, Discworld,

Doom, Earth Worm Jim 2

Extreme Games, Extreme Pinball,
|

Fade to Black, Fita Soccer‘96,

Galaxy Fight, Gex, Goal Storm,

Gunshlp, Heberekes Portfolio, Hi-]

Octane, Johny Bazookatone,

Jumping Flash, Jupiter Strike,

Klieak the Bload, Krazy Iwan,

Lemmings 3D, Loaded, Lone

Soldier, Magie Carpet, Mickey's

Wild Adv., Mortal Kombat III, NHL |

Face Off, NBA in the Zon, NBA
Jam, NBA Live ’96. Need for

Speed, Novastorm, Off World

Interceptor Extreme,Panzer

General, Parodius, PGATour Golf]

'96, Philosoma, Power Serve,

Primal Rag, Pro Pinball,

Psychic Detective, Raiden Project

J

Rayman, Return Fired,

Revolution X, Ridge Racer, Ridge|

Racer Revolution, Rise of the

Robots 2, Road Rash,

Shellshock, Shockwave Assault, I

Starblade, Street Fighter Alpha.

Street Fighter Movie, Striker '96,

Tekken.Theme Park,

Podane w zotych ceny detaliczne zawieraj podatek VAT. Przesyka patna przy

odbiorze (+koszty wysyki). Wprzypadku braku danego tytuu na rynku (konieczno
sprowadzenia na zamówienie) termin realizacji moe si wyduy. W sprawie cen konsol

oraz ich oprogramowania prosimy o kontakt telefoniczny lub listowny.

Peny katalog wysyamy po otrzymaniu zaadresowanej koperty zwrotnej ze znaczkiem I

(prosimy poda typ komputera) oraz doczamy do kadej przesyki.

Zamówienia oraz wszelkie pytania przyjmujemy listownie, telefonicznie

lub faxem pod numerem (0-22) 773-19-82 lub (0-90) 29-71-65 .



Uwaga: Kupony prosimy naklei na kartk pocztow i wysa na adres: Top Secret, ul. Suby Polsce 4, 02-784 Warszawa

C64 i Amiga
to nie tylko gry!

Programy uytkowe na Amig i C64

Kilkaset dysków

z produktami wiatowej sceny C64

(dema. muzyka, uytki, gry).

Programy z dziedziny elektroniki oraz

schematy i czci zamienne do C64.

Pena oferta (dysk info)

po wpaceniu przekazem:

3 z * dysk info C64,

4 z - disk info Amiga.

Czciowa oferta (info druk)

- 2 znaczki.

E-KO
ul. Sportowa 20
11-200 Bartoszyce

Protest przeciw molestowaniu seksualnemu joyów i myszy.

Stanowczo, kategorycznie a nawet absolutnie protestuj przeciwko wszelkim formom wynaturzonego i

nieludzkiego traktowania joyów i myszy. Od powstania rozrywki komputerowej zarówno myszy jak i joye s
bezwstydnie dotykane, chwytane, trzymane, suwane, a jedynym celem takiego zachowania jest dostarcze-

nie graczowi prymitywnej przyjemnoci. Tak dalej by nie moe. Drzewka, krzaczki, kaczki-krzyowki

(zwaszcza genetyczne), nawet kobiety doczekay si stworzenia organizacji chronicych je przed przemoc
i molestowaniem. Myszy i joye s bezbronne i dlatego postuluj stworzenie Ligi Ochrony Rozszerze
Komputerowych oraz uywanie jedynie trackballi.

Szalony Józek

P.S. Jednoczenie pragn zwróci uwag na fakt molestowania seniority Clary, która co prawda jest

gupia, ale nie a tak, by zasugiwaa na koskie zaloty z rodzaju „padaj swoje wymiary", „przylij zdjcie w
stroju Ewy". Za wydrukowanie z góry dzikuj.

Ha^zaK
NIE

Syk
AftSTyNEW

-tem...

SPRZEDA WYSYKOWA - ZAMÓWIENIE 08/96

IMI I NAZWISKO:.
ADRES:

KOD: MIASTO:

Prosz o przesanie mi za zaliczeniem pocztowym nastpujcych gier:

t
NAZWA KOMPUTER ILO SZTUK CENA

. _ 1

CZNA KWOTA

Naleno zobowizuj si wpaci przy odbiorze przesyki.

podpis zamawiajcego
podpis rodziców (dla osób poniej 18 lat)

informujemy, e kupon jest wany do ukazania si nastpnego numeru.

Zamówienia nieczytelne lub niekompletne nie bd realizowane.



IAKADEMICKI PROBLEM
Korzystajc z Amigi u ko-

legi - takiego laika jak i ja

- podczas gry zdarzyo mi

si wróci do DOSu
(specjalnie) i tutaj: jak

wróci do gry? Co wpisa,

by nie resetowa kom-

putera? Jeeli kto
i chciaby to wytuma-
czy z myl o „no-

wych” to bybym
wdziczny. Moe Gaw-
ron w Uniwerku?

NN

Gawron ostatnio specjalizu-

je si w Javie, z Amig mia

tyle wspólnego, e nadepn

j podczas przeprowadzki,

wic jego wyjanienia w tym

wzgldzie kosztowayby

Twego koleg sprzt. Popro-

siam wic o rad Badjoya,

który stwierdzi, e zagad-

nienie nie wymaga wykadu.

W wikszoci przypadków

wystarczy wpisanie

c:type s:startup-sequ-

ence

po obejrzeniu tego pliku

wpisanie komendy znajdu-

jcej si na jego kocu.

BADANIA
W jednym z numerów
TS znajduje si opis

gry „Knights of Xentar\

Porównujc obraz i scree-

ny z gazety spostrzeg-

em, e moja wersja jest

ocenzurowana. Czy to

nie jest straszne?

Marek K.

Jest straszne, a nawet

smutne. Tyle przykro-

ci przez zwyke bada-

nia porównawcze.

BEZWARUNKOWO
BRA SHAREWARE

Jaki program jest potrzeb-

ny do poczenia si
z Waszym BBS-em?
Jdzie mona go kupi
i za ile?

Luk

Z tego co wiem, to ad-
nych specjalnych prog-

ramów nie potrzeba.

Wystarczy dowolny do

obsugi modemu (np.

„Telix") i ju. Wik-
szo z takich progra-

mów jest sharewa-

re’owa, wic zanim za

jaki zapacisz, b-
dziesz móg wypró-

bowa, który Ci naj-

odpowiada.

EMILUS-IDOLUS
Spodoba mi

si ten Wasz
Emil ze

Smalan-

dii. Taki jest, hmm, adny, e a mu
wybaczam, e jest za Liverpoolem

(chyba on jedyny, bo wiat za Legi

i Ajaxem). Moe bycie wprasowa-

li w TS kilka jego zdj. No bo wy
tylko w kóko Borka & Borka, a on

ju jest onaty, a poza tym wcale

nie w moim typie. Do si ju na

niego napatrzyam. Haszak te si
co pewien czas trafi. A Emilus to

co? Uomny?
Patsy

O wszystko mona posdza
Emilusa, ale nie o to. e jest uom-
ny. Ale po co Ci zdjcia? Nie wys-

tarczy na ywo w Polonii 1 ?

FRUSTRACJA
Napiszcie co raz jedyny co

o szkodliwoci grania cay Boy
dzie, bo mój brat (Krzy sie nazy-

wa) oprócz trzygodzinnego macha-

nia rk przed telewizorem ruchu

innego typu nie zaywa. Zaywa na-

tomiast odpajce zakski np. so-

ne paluszki i wszystko inne, co

w przyszoci wpynie na ksztat jego

d... Obawiam si, e kiedy si cze-

go nare patrzc w telewizor i b-
dzie w domu mniej ludzi. Oprócz te-

go, e tak stale je, gra, to jeszcze

zbiera wszystkie numery Waszej ga-

zety i dba o nie bardziej ni o swoje

pachy. Nie pomylcie sobie czasem,

e Was nie lubi, bo Was lubi, ale

ten gnój za bardzo si napali na

komputery, gry itp. dziki Waszej ga-

zecie. (...) No i w kocu to, co naj-

gorsze - mamy wspólny pokój. Ra-

nek wic rozpoczynam od poliz-

gnicia si na gazecie. Popoudnie

spdzam wsuchujc sie w poezj
sów: „a to k...s”, nie mówic ju
0 tym, e przez ten wór przed telewi-

zorem rzadko kiedy jestem sama
w pokoju. Wiecie o co chodzi. Kino

w ogóle nie wchodzi w gr. Jedyny

film, który mu podpasowa, to „Mor-

tal Kombat” oczywicie. (...)

Zakocz moj wypowied nie-

bywa konkluzj: „Modziey, do

sportu!”

sfrustrowana siostra wora

Z listu Twego bije desperacja

1
gboka troska o zdrowie brata,

które wzruszyy mnie do gbi. Do
Twego brata mog skierowa pro-

b, by rzeczywicie zaywa nieco

ruchu (podczas pracy przy kompu-

terze zaleca si co 2 godziny 15-mi-

nutow przerw; poniewa z Twych

sów wynika, i przypadek Twego
brata jest na do ciki, zalecaa-

bym 2 godziny przerwy na wieym
powietrzu po 2 godzinach grania) -

daj siostrze y. Ciebie sam prosi-

abym o odrobin tolerancji, bo ko-

lekcjonowanie TS jest jednym

z hobby, przeciw którym nic nie ma-

my. Jeli nasze perswazje wzgl-

dem Twego brata nie pomog, mi-

mo wszystko moesz liczy w nie-

dalekiej przyszoci na 2 godziny

wolnego - rozpoczto prac nad

drug czci „Mortal Kombat".

INWESTYCJA
Kupuj sobie komputer (wresz-

cie!). Po dwóch latach czytania cza-

sopism, zbierania kasy, namawia-

nia starych. To nie ma by byle jaki

komputer - 3000-3500 z. W sumie

najbardziej odpowiada mi Al 200
Magie + twardy dysk 1,3 GB, Bliz-

zard 1 z 30/1V, 8 MB, CD-ROM. Czy
jest to sprzt przyszociowy? Jakie

s najtasze dostpne monitory do

Amigi? Czy moe proponujecie in-

ne rozwizanie? Zastrzegam, e
nie jestem przekonany do PC.

Dzidzia

Podana przez Ciebie konfigu-

racja z pewnoci jest w porzdku
pod warunkiem, i nie upierasz si
przy okreleniu „przyszociowa”.

Lepsza byaby A4000, ale nie

zmiecisz si wtedy w podanym li-

micie cenowym. Naszym zdaniem

jest bardziej przyszociowa o tyle,

e atwiej j rozbudowa (np.

0 karty graficzne).

Jeli chodzi o monitor, to dobry na-

szym zdaniem jest MicroVitec wy-
wietlajcy wszystkie tryby amigowe

(ok. 1400 z). Kady inny monitor pe-

cetowy te si nada, ale nie bdzie
wywietla trybów telewizyjnych.

Tak po prawdzie my nie uwaa-
my, aby Amiga bya przyszocio-

wym komputerem, ale doceniamy

Twe przywizanie do firmy.

JUBILEUSZ
Wpadlicie! Jaki rok temu pis-

ma o grach komputerowych (rów-

nie Wy) staray si pozyska so-

bie czytelników wypisujc na ok-

adce ogromne iloci stron (e niby

tyle maj, a przy gbszym wczyta-

niu si w tekst, e chciayby mie
ich tyle). No wic jedno z konku-

rencyjnych pism chciao mie 100

stron i teraz dokadnie ma. Ocze-

kuj wic, e nastpny Ts bdzie
mia 15.000.000.000 stron i to bez

adnych wykrtów (ja szybko czy-

tam, a kto wie czy pitnastomiliar-

dolecie wszechwiata nie nastpi

w nastpnym miesicu)!

T.G.i i O.F.

Mamy informacje z pierwszej r-
ki - rocznica pitnastomiliardolecia

Wszechwiata zostaa odoona
na rok przyszy ze wzgldu na brak

rodków budetowych na obchody

1 w zwizku z tym nie obowizuje.

witujemy 400-lecie stoecznoci

Warszawy i starczy. A nie zobowi-
zywalimy sie do zwikszenia cze-

gokolwiek w zwizku z obowizu-
jc rocznic.

KLASYFIKACJA
Kim w kocu jest Badjoy: com-

modorowcem czy amigowcem?
Mógby w kocu zasi za jed-

nym typem komputera, bo potem

oceniac gier logicznie nie potrafi!

Tymek z Jeyc

Badjoy . jest skoplikowanym
przykadem commodorowca po-

siadajcego Amig i amigowcem
posiadajcym Commodore. Od-
kd kupi sobie peceta ju napraw-

d trudno go sklasyfikowa.

KOMBINACJA
Mam komputer C-64 i mój kole-

ga ma take C-64 (...). Pewnego

dnia kupiem sobie par kaset na

komputer. Wczam ci je, wgry-

wam. Czekam, czekam. Przeszo

ju pó tamy i nie pojawia mi si
zapowied gry. Gdy poszedem do

kolegi gry wchodziy i mogem
u niego gra. Czym róni si mój

C-64 od C-64 mojego kolegi?

Kobra

Najprawdopodobniej masz ina-

czej ustawion gowic w magne-
tofonie ni ten, kto nagrywa kase-

t. Wyjciem moe by wgranie

gry u kolegi i zgranie na wasnym
magnetofonie.

KU PAMICI
Wykad w „Uniwersytecie Gracza"

(ten o pamici) by wspaniay. Prze-

czytaem wiele ksiek na ten temat

i nic nie mogem zrozumie. Po prze-

czytaniu Waszego artykuu dozna-

em owiecenia. Dziki Ci, Gawronie!

Mr. Areck

No prosz. A Gawron go napi-

sa, przeczyta i nie zrozumia!

NACISKI
Posiadam A600 2 MB RAM.

Postanowiem sprzeda sprzt,

troch zainwestowa i kupi
PSXa. Mama jednak uwaa to za

zy pomys. Mówi, e dokupi dru-

kark itp.

Prosz o odpowied na pytanie:

jak ma si Amiga do rozbudowy

i pracy biurowej?

Kay

Mona sprzta mieszkanie

szczoteczk do zbów, ale bywa to

meczce. Jeli chcesz rozrywki na

dobrym poziomie, kupuj PSXa. Na

inwestowanie w A600 szkoda pie-

nidzy (chyba, e rozpaczliwie pot-

rzebujesz pisa, liczy czy rysowa)

PENTIUMOPODOBNE
W PYTANIACH
I ODPOWIEDZIACH

1. Czy procesor 5x86 AMD 133

MHz to to samo co zwyke P75
za 5x86 AMD 160 MHz = P90.

2. Jaki odpowiednik ma proce-

sor Cyrix 686/100 MHz?
3. W „SS” z czerwca jest ogo-

szenie (ceny, konfiguracje) zawiera-

jce wykaz i cen komputerów Bell

Optimus i Harvard.l tak Bell wysta-

wi komputer z procesorem 586-133

MHz, za Harvard - AMD 586-133

MHz. Bell jest o 200 z droszy, lecz

ma ju CD-ROM 4x i 16-bitow kar-

t muzyczn. Co lepiej kupi i czy

jest jaka rónica midzy tymi pro-

cesorami (w zapisie jest)?

Mr. Jack

1. Nie. Te procesory nadal

(z grubsza) wykorzystuj techno-

logi 486. Porównywalna jest je-

dynie wydajno.
2. Trudno wyczu. Widziaam

wyniki tego procesora po przetes-

towaniu go trzema rónymi progra-

mami. Jeli wierzy sysinfo to jest

o wiele szybszy od PI 00. Ale w in-

nym z testów mia wynik gorszy.

3. Midzy procesorami nie ma
adnej rónicy, natomiast chyba

*



trudno Ci bdzie kupi za 200 zo-

tych CD-ROM 4x i kart dwikow

PODSTAWY C-64

Co to znaczy „Zapisa stan gry”

i „Odczyta stan gry”? Jak to si robi?

Diabelski Troll

Niektóre gry (nieliczne, zdaniem
Badjoya), maj moliwo zapisu

stanu na dyskietk lub kaset i jest

to zazwyczaj opisane w instrukcji

do gry. Posiadacze kart „Action

Replay" lub „Fina III” mog rów-

nie zapisa ca zawarto pa-

mici uywajc przycisku FREEZE
i wybierajc odpowiednie opcje.

POLEMIKA DYSKURSYWNA
Czytam sobie numer 51/6 i do-

chodz do rubryki „Listy”. I co ja

widz? Seorita Clara wraz zjak
atakuj Davida II Coperfielda, któ-

ry wyrazi suszne niezadowolenie

z przejmowania „Top Secretu"

przez feministki! To to paranoja!

Borek, we kalkulator i policz sobie

liczb czytelników jednej i drugiej

pci. Wychodzi, e czytelniczek jest

dajmy na to 50 (zawyone), a czy-

telników reszta sprzedanego nak-

adu! Kogo chcesz straci?

Dee Jay

Zamiarem wszystkich pismnie

jest traci, a zyskiwa czytelników.

Moe to zaskakujce, ale to doty-

czy równie naszego pisma. Nie

mog przy tym zrozumie tego za-

mieszania wokó mojej osoby. Ot,

odpisuj na listy i mam wasne
zdanie niekiedy rónice si od
zdania pozostaych czonków re-

dakcji. Czy to karalne?

PRZESIADKA
Posiadajc komputer 286/8

chciabym wymieni pyt gówn
na 386 DX/40. Czy bd musia
wymieni pami RAM, dysk twar-

dy i inne podzespoy?
Krzysztof

Z pewnoci nie. Wszystkie ak-

cesoria powinny pasowa.

PRZYMIARKA
Rodzice kupi mi komputer, ale

nie wiedza, jak skonfigurowany.

Czy taka konfiguracja wystarczy,

aby dobrze pogra przez rok, dwa
lata: PI 00 MHz, 8 MB RAM, 1 GB
HDD, CD-ROM 5x, 256 KB cache,

SVGA PCI 2 MB, SB 16 PnP?
M.Z. Top Force

W tej konfiguracji od razu radzi-

abym zmieni procesor (na PI 20
lub nawet PI 33) i dysk twardy (na

1 ,6 GB) - rónice w cenie niewiel-

kie. a bardzo szybko procesor

okae si za saby, a dysk za ma-
y. Moliwe, e wkrótce bdziesz
take musia dokupi 8 MB RAM.
Wiadomo wszake, e komputer

to worek bez dna (ale tego akurat

nie musisz mówi rodzicom).

PYTANIE DO WRÓKI
Jak dugo bdziecie prowadzi

„TOP SECRET”?
Gniewko

Z braku fusów (parzymy tylko

herbat w torebkach) nie jestemy
w stanie udzieli odpowiedzi.

ROZCZAROWANIE
Czy bdzie wersja „Settlers II:

veni, vidi, vici” na Amig.
Santa Klaus

Niestety, nie.

SZYBKIE KONSOLE
Chciabym kupi sobie konsol

(SNES lub Mega Drive) - tylko na

to mnie sta. Jestem posiadaczem
Amigi i chciabym wiedzie czy na

tych konsolach s problemy

z prdkoci gier.

Cienio

Na adnej z konsol nie ma prob-

lemu z pynnoci gier. Poniewa
konsole danego typu maj te same
moliwoci techniczne gra napisana

na chodzi równie dobrze na wszys-

tkich. Zazwyczaj nie zdarza si, by

gra konsolowa ledwie peza - to si
po prostu nie opaca producentom.

TRENING
Skd bierzecie kolorowe scree-

ny na Gam Boya? O ile mi wiado-

mo „G.B.” ma piksele w kolorze

zielonym.

Cyzio

Dobrochna w chwilach wolnych

je koloruje piksel po pikselu. Za-

mierza si chyba zatrudni

w Technicolorze.

UPIEKO SI
W numerze 4/96 byo napisane,

e w numerze nastpnym dowie-

my si jak wyglda seorita Clara,

podczas gdy w numerze 5/96 nie

do, e nie byo jej fotografii, to

jeszcze ni o niej nie pisao w tek-

cie. Co to znaczy?

Mr. Break

Owszem Naczelny w swej

wielkiej dobroci zaplanowa napi-

sa o mnie to i owo (pomimo mych
sprzeciwów!), ale w ostatniej chwi-

li „Kishka De Luxe" tak napcznia-
a od wielkich i zasuonych dla TS
osobowoci (Naczelny, Emilus, Sir

Haszak i cay poczet WIELKICH
BYYCH WSPÓPRACOWNI-
KÓW), e mojej skromnej osobie

oszczdzono prezentacji. Nieste-

ty, Naczelny obieca, e przy set-

nym numerze ju mi nie odpuci.

UPODOBANIA
Sprawa jak chciabym poru-

szy to niesychany problem doty-

czcy wewntrznych spraw Wa-
szej redakcji. Zdarzenie, o którym

zaraz napisz, miao miejsce przy

Waszym stoisku na majowej Gam-
bleriadzie. Zauwayli to i niez-

wocznie powiadomili mnie moi

przyjaciele. Zaobserwowali oni

mianowicie jak Sir Haszak z zapa-

em i duym podnieceniem oma-
wia pilnemu suchaczowi jak gr
na monitorze. ywo gestykulowa,

by bardzo przejty, sowem wygl-
da, jakby by w swoim ywiole.

Znajomi byli przekonani, e

udziela modemu koledze facho-

wych porad taktycznych dotycz-
cych jakiej arcystrategii. A co si
okazao?! Sir Haszak w takim unie-

sieniu opowiada o „Duke Nukem
3D”!!! Ja rozumiem, e gra królo-

waa na targach, ale eby Sir H.

porzuci swoje ulubione strategie

dla gry doomopodobnej? Czyby
mu si zmieniy gusty? (...) Ten

problem bardzo mnie trapi. Bd
co bd dotyczy mojego idola.

Jamio Killer

Sir Haszak nie zmieni swych
upodoba, ale stara si by na bie-

co przynajmniej jeli chodzi

o gone tytuy. Jeli po co przy-

chodzi wczeniej do pracy lub zos-

taje w niej duej), to tylko aby
pogra w bryda po Internecie, za

co go zreszt nienawidzi Badjoy

(Haszak ma cigle nowe rozdania,

a Badjoy obejrza ju wszystkie

mangi na wiecie i nie ma co ro-

bi). Cho ostatnio Sir Haszak
z powodu kiepskiego pinga (sygna
zwrotny w Internecie) dosiad si
do sieciowej 5-osobowej partii „Du-

ke^" i przez dugi czas prowadzi
dystansujc takich mistrzów jak

Roshkeen i Voyager. Braki kondy-

cyjne spowodoway jednak zako-
czenie rywalizacji na 3. miejscu.

UZUPENIENIE
Szanowny panie Robaquezie!

Wcale nie wtpic w pask znajo-

mo symulacji i nowoczesnego
lotnictwa pragn zauway, e
w „Uniwersytecie Gracza" z nume-
ru 49/4 „Top Secretu" by BD! Bo
jak inaczej nazwa zaliczenie AM-
RAAMa - rakiety naprowadzanej

radarowo - do rakiet na podczer-

wie?! Nie wiem, moe to ja co
le zrozumiaem, ale z tekstu: "Na

rakiety na podczerwie jest jesz-

cze jeden sposób (...) .Zamiast wy-

rzuca flary mona spróbowa po-

lecie prosto w Soce (...) i z boku
popatrze, jak Sidewinder czy inny

AMRAAM usiuje dosta si na or-

bit okooziemsk.” wyranie wyni-

ka, e wzmiankowany jest stero-

wany na podczerwie! A przecie

kady prawdziwy „symulant" wie,

e AMRAAMy podaj do celu

dziki póaktywnemu, radarowemu
systemowi naprowadzania.

Pilot Nightman

Czujemy si sprostowani i uzu-

penieni.

ZDROWIE
Jeeli ju musicie drukowa takie

brednie w „Kiszce”, to niechbd one
chocia czytelne! Przy takiej czcionce

siatkówka odlepia si od oka.

Tymek z Jeyc

Brednie w „Kiszce" drukujemy,

by zapewni zdrowie psychiczne

jej twórczyni i animatorce (nie b-
d zdradzaa personaliów). Jedno-

czenie nie chcielibymy pozba-

wia zdrowia psychicznego Sza-

nownych Czytelników. Std maa
czcionka (czego oczy nie widz...)

ZGUBNY NAÓG
Od pewnego czasu kupuj zach-

annie Wasze pismo i zastanawiam

si dlaczego to robi. Uwaam, e
jest to tylko niewinna sabostka,

która na pocztku kadego miesi-

ca kiekuje gdzie wewntrz moje-

go EGO i nieustannie wzrasta, lecz

mam zamiar to w najbliszym cza-

sie zmieni. To Was obwiniam
o wypuszczenie na rynek narkoty-

ku zwanego „Top Secret". Nie mo-

g sie odzwyczai od przegldania

jego beznadziejnie beznadziejnych

stron. Dlaczego nie mogem zaj
si (jak kady porzdny czowiek)

paleniem tytoniu czy piciem alko-

holu, tylko popadem w tak pytki

naóg jakim jest „TS”?

kpr FTM/FTM

Najwyraniej nie jeste porzd-
nym czowiekiem i yczymy, aby
Ci tak pozostao.

ZOLIWOCI
Pisz ten list, poniewa jestem

zoliwy i chc ebycie tracili

czas na jego czytanie.

NN

Bylimy równie zoliwi i nie czy-

talimy.

DZA ORYGINAU
Cakiem niedawno staem si

posiadaczem gry „Lords of the Re-

alm". Niestety jest to tylko wersja

demo, dlatego za Waszym pored-
nictwem (o ile to moliwe) chcia-

bym spyta (...) gdzie i za jak ce-

n mógbym dosta powysz gr?
Wojtek S.

Za naszym porednictwem nie

tylko takie rzeczy s moliwe. Le-

galnym dystrybutorem tej gry jest

firma MarkSoft z Warszawy tel.

(022) 663 93 90.

Zgodnie z oczekiwaniami wszys-

tkich tych, którzy tego oczekiwali na

listy odpowiadaa seorita Clara, co

jednak w obliczu nadchodzcych
zmian i z wolna zbliajcego si ko-

lejnego roku akademickiego moe
si gwatownie zmieni.



CZYTELNICY NADESALI
OWARB!

Chciabym jeszcze powróci do komentarza sprzed miesica.

Wspomniaem tam o dugoci recenzji. Dwie kartki A5, jakie uznaem za

optymalne, powinny by zapisane jako maszynopis, a nie rcznie. Z re-

guy teksty pisane dugopisem s od 1 ,5 do 2 razy dusze ni odpowied-

nik maszynowy. Tak wic ostatecznie najlepiej bdzie, jeeli tekst zawie-

ra si w jednej stronie maszynopisu.

Przesyam pozdrowienia dla Marka Dedka z Warszawy, za niesamo-

wit prac, jak przysa do naszej rubryki. Jego mapa to istne arcydzie-

o, namalowane tuszem na kalce technicznej formatu blisko A2(!). Gdy-

bymy nawet bardzo chcieli, to nie zmieciaby si do naszego skanera

Byo mi bardzo przykro, gdy si okazao, e par miesicy wczeniej ju
jedna praca tego autora ukazaa si na naszych amach.
Troch wakacji jeszcze zostao i jeeli w dodatku si nieco nudzicie

w domu zachcam do pomylenia nad jakim opisem, który moglibycie

do nas przysa. Nagroda za pojawienie si w tej rubryce to, jak zwykle,

roczna prenumerata „Top Secret”. Dean
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Jest to jedna z lepszych gier na poczciwego Commodore 64. Gów-
nym bohaterem jest robot, znany pod przezwiskiem Paul. Jego zada-

niem jest zebranie uranu i odwiezienie go do magazynu.

Gra nie jest prosta. Wystpuj w niej czci logiczne i zrcznociowe
Jeden nierozwany ruch moe zakoczy si tragicznie. Do przejcia

jest 8 leveli o powikszajcym si stopniu trudnoci. Zamieszczone obo*

mapy mog Wam pomóc w szybszym przejciu tej znakomitej gry.

Tomasz Kamierczak
Komputer: Commodore 64
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BATTLE SQUADRON
THE DESTRUCTION
OF THE RARRAX
EMPIRE
Instynktowna nienawi ttnia

krwi w skroniach pilotów. Dwa
samolociki o potnej sile raenia
igray ze mierci. Jak piórka na
wietrze lawiroway w chaosie ra-

kiet, odamków i szcztków ludz-

kich. Gardziele dziaek pokado-
wych wymiotoway ca palet
barw ognia. Pojazdy i instalacje

wroga ton przykryty wachlarzem
eksplozji. Za nimi, w dali, dym
niemiao odsania technologicz-

ny cmentarz, pomnik przegranych.

Przerwa midzy etapami. Chwi-
la odpoczynku dla posiekanych
yami ga i zesztywniaych palu-

chów. Wraz z wytchnieniem pow-
raca krpujca pami o osobie
przy drugim joyu. Zaczynam czu
si nieswojo.

Przelizguj po niej spojrzenia,

jest liczna, a moe tylko adna, za
ja wypiem o jedno piwo za duo...

Umiecha si patrzc w ekran. Zie-

lone, byszczce radoci i wysi-
kiem oczy lni w syntetycznej po-
wiacie. Rude, krótko podcite wo-
sy, otulaj gow niczym skrzyda
ptaka, trzymajc w mikkim ucisku
blad twarzyczk o lekko uwydat-
nionych kociach policzkowych.

Pod jej wzrokiem drtwiej jak

zajc noc w wietle reflektorów.

Kady z moich gestów zdaje mi
si sztuczny, ograny. O czym my-

li, gdy tak ze mn siedzi? Na czym
koncentruje wzrok, gdy patrzy

w moj stron? Milczenie narasta

w napitej bezczynnoci. Rce
drco bagaj, by co z nimi zro-

bi. Zbawiennie ekran rozbyska
barwnym ruchem. Pynny manewr
drkiem i znów czuj si pewnie
na swoim placu zabaw.
Dziesi rodzajów celów po-

wietrznych i szesnacie obiektów

naziemnych - czyli cztery pozio-

my stworzone tylko po to, aby je

przej. To cay „Battle Squadron"
- klasyczna, kosmiczna rzenia
z widoczkiem od góry, w starym
dobrym amigowym stylu. Fajna
grafika, ciut gorsza muzyka i naj-

waniejsze - ta gra rajcuje!

Boski wiatr wojny przywia nas
tym razem na pewn dziwn pla-

net, zagubion gdzie w bezmia-
rze kosmosu. Siadamy wic wy-
godnie w fotelu midzygalaktycz-
nego myliwca. Podczepiamy ne-

urointerfejsem mózg pod central-

ny komputer pokadowy i fru, ka-

sowa durnych, zych kosmitów,

którzy po raz kolejny przy tworze-

niu swojej potgi militarnej posta-

wili na ilo, a nie na jako.
STREFA 0 - czyli wycieczka

krajobrazowa nad powierzchni
planety. To, co zobaczycie tutaj, to

dopiero przedsionek pieka, zal-

ek tego, co czyha na pozostaych
poziomach. Etap ten suy zgro-

madzeniu jak najwikszego po-

tencjau ogniowego, który bdzie
ratowa tyek podczas wikszych
zadym. Tu przystan i przelej na
papier sów kilka o tym, co niedob-
rzy chopcy lubi najbardziej, czyli

broni - gadetach do wygodnego
gnbienia blinich. Zawsze zasta-

nawiao mnie, czy w dziesiciu
przykazaniach sowo „blini” moe
równie oznacza „wysoce inteli-

gentn form ycia" (taka maa
metafizyczna dygresja)?

Dozbrajajc maszyn mamy do
dyspozycji cztery rodzaje broni

cigego raenia (korzysta mo-
na tylko z jednego typu na raz)

oraz najbardziej skuteczne, nies-

tety krótkotrwae - ofensywne po-
le siowe. Po którego aktywacji

wyparowuje kada wroga jednos-

tka w najbliszym otoczeniu (cz-
nie z pociskami wystrzelonymi
w nasz stron).

Uzupenienie wszelkich ubyt-

ków w arsenale jak i jego rozbudo-
wa, dokonuje si poprzez zbiera-

nie odpowiednich ikonek - pozos-
taoci po zestrzelonych obcych
transporterach. Osobicie pole-

cam podrasowanie na maxa
„czerwonych kulek", po przerób-

kach ich zasig obejmuje cay ek-

ran, co jest wysoce przydatne np.

przy grze w pojedynk.
Kiedy poznacie na tym pozio-

mie ju wszystkie pokurczone
twarze strachu, a mio i lito
wydadz si Wam logiczne, gdy
mier bdzie na Waszych usu-
gach, a Bóg po Waszej stronie, to

bdziecie wtedy gotowi na:

STREF 1 - kana, w którym
przyjdzie Wam miesza krew z ka-

em. Wejciem do tego etapu jest

pierwsza szczelina na Waszej dro-

dze, zapraszajca zimn czerni
czeluci. Dopiero tam, wewntrz,
zaznacie wyrafinowanego gniewu

mieszkaców tej yjcej planety.

Lecc wzdu jej rdzenia nerwo-
wego bdziecie atakowani przez:

gigantyczne owady (nawet przy

uyciu pola mog jeszcze tarano-
wa), niewidzialne myliwce w ka-

muflaach holograficznych (startu-

j ze swoich nor przy akompania-
mencie charakterystycznego j-
ku), krowniki (wielkie jednostki,

sztuk 2) oraz ca mas dziaek
przeciwlotniczych, które zasypi
Wasz przestrze egzystencjaln
gradem ognistych kul.

Jeli przeyjecie, wrócicie do
STREFY 0. Tam odbudujecie za-

soby uzbrojenia przed kolejn wo-
jenn eskapad.
STREFA 2 - druga brama do

pieka. Zabawia Was bd: ol-

brzymie, trójgowe rosiczki, roje

zielonych motyli i wielgany kr-
ownik. Ubaw po pancerne pachy.

STREFA 3 - kolejne dziursko

kryjce zwariowany wiat matki

natury. Smoki pice czujnie

w swych jamach i pole pene wy-
ronitych krabów, to gówne at-

rakcje tego poziomu.

Najwytrwalszych w tpieniu
kosmicznego robactwa, na zako-
czenie po dezynsekcji wszystkich

poziomów, czeka deser - wielka

baza, matka i mózg przekltych
ufoków. Smacznego!
Siedz przed monitorem, za ok-

nem ciemno, pada deszcz. Magne-
tofon cichym pstrykniciem poinfor-

mowa o kocu kasety. Zostaem
sam na sam z komputerem. Dziew-
czyna wysza kilka minut temu
z moim kumplem, a jej chopakiem.
Nawet nie znam, nie pamitam jej

imienia. Zmczonym wzrokiem
patrz na zegarek. Jest co koo
dwudziestej trzeciej lub czwartej,

niewane. Szkoda, e ona nie zos-

taa, bo „BATTLE SOUADRON” to

gra stworzona dla dwojga.

SZLAPAR
Komputer: Amiga 500

JACK THE NIPPER
Bohaterem gry jest may, nie-

winnie wygldajcy bobas. Ale to

tylko pozory! W rzeczywistoci jest

to urwis jakich mao.
Gr zaczynasz w swoim pokoju

(E6). We z póki rurk do strzelania

z ryu. Zniszcz ni wszystkie dusz-
ki. Id do (D5), wyrzu rurk, wejd
do sklepu z zabawkami (C5). We
dwa misie i zniszcz je. Id do chi-
skiego sklepu (C6). Rozbij dwa tale-

rze, a nastpnie id do pralni (C9).

We klej, id na policj (C7), wyrzu-

cajc po drodze (D7) klej. W (C7)

znajdziesz bateri, a w (C8) odwa-
nik. Id do muzeum (C2), wyrzuca-
jc po drodze (D4) bateri, a w (C8)

odwanik. W (C2) znajdziesz pos-
ek, a w (Cl) statuetk. Rozbij je.

Id do (D4), podnie bateri. Wejd
do sklepu z komputerami (C4). Dot-

knij maego okienka w lewym rogu

(spowodujesz spicie), zniszcz ba-

teri i uciekaj. Id do fabryki kleju

(A7), po drodze podnoszc odwa-
nik (D4) i klej (D7). Wskocz na ta-
mocig i rozbij klej. Wejd do A6.

Wskocz na tamocig i zniszcz od-

wanik. Id do sklepu ogrodniczego

(A5) i we rodek chwastobójczy.

Id do G7, gdzie zostaw rodek
chwastobójczy. Dojd do G3. We
klucz. Id do banku (F2). Wyrzu
klucz i przejd przez tajne przejcie

do E2. We proszek do prania. Wy-
chodzc z tego pomieszczenia znaj-

dziesz si na szafie w sypialni (E4).

We kart kredytow. Id do D5
i wyrzu obydwa przedmioty. Pod-
nie rurk i id do G7. We rodek
chwastobójczy. Id do ogrodu (G5).

Poó rodek chwastobójczy i szyb-

ko wyjd do G6. Zabij teraz wszys-
tkie duszki (zrób to trzy razy) i we
torebk z nasionami. Zanie j do
G5 i poó na ziemi. Podnie rodek
chwastobójczy i id do G1. Wejd
do banku (F2). We klucz i poó go
w G2. Wejd do F2 i rozbij rodek
chwastobójczy oraz torebk z na-

sionami. Wejd do przedszkola
(FI). W El znajdziesz chisk fili-

ank i plastelin. Id do chiskiego
sklepu (C6) i rozbij filiank. Id do

D5, podnie proszek do prania

i wejd do pralni (C9). Wcz wszys-
tkie pralki. Zniszcz proszek. Wró
do D5. Podnie kart kredytow
i id do G2. Wskocz na skrzynk za-

wieszon na cianie. Wejd do FI

i rzu plastelin.

W El zniszcz kart kredytow.
Id do G2, we klucz i wejd do F2.

We dysk. Id do fabryki (A9),

wskocz na stolik z jednym kompu-
terem, zniszcz dysk i uciekaj. Wró
do G1

,
gdzie zostawie rurk. Pod-

niej i id do muzeum (Cl). Przez
sekretne przejcie wejd do BI.

Zniszcz klucz i id do Al
,
po drodze

zabijajc duszki. We bomb. Wró
do A3, rozbij rurk, we trbk. Id
na policj, do wizienia (C8). Rzu
bomb i uciekaj. Wystrasz kota

w C7 i F3. Rozwal dwa talerze

w F5, wystrasz kota w El i... uko-
czye gr z ocen Jittle horror".

Przedmioty bierzemy klawisza-

mi „1" i „2", niszczymy zrzucajc je

z wysokoci. Drzwi otwieramy kla-

wiszem RETURN.
Andrzej „FREY” Subocz

Komputer: Commodore 64



SAVEGAMER
Wersja

zdecydowanie

wakacyjna
Lato, soneczko wieci, szkoa

chwilowo nie stanowi problemu -

czego jeszcze mona wymaga od

ycia? W chwili gdy pisz te sowa
wakacji jeszcze nie ma, cho jest ju
po wystawieniu ocen, a gdy Wy czy-

tacie te sowa, wakacje maj si ju
ku kocowi (chyba, e caa redakcja

wyjedzie na miesiczny urlop i nu-

mer sierpniowy ukae si w poowie

wrzenia). Tak, czy inaczej okres

gwatownego poprawiania ocen ma-

my ju za sob, wic moemy na

serio zaj si graniem i grzeba-

niem. I nie zapomnijcie przysa wy-

ników swej pracy do SG!

W tym miesicu standardowo

kilka SG i krótka lekcja grzebania

w maych save'ach. Zaczynamy!

Nasz stay czytelnik Marek La-

zar przysa poprawki do:

„Cannon Fodder" - zmiany robi-

my w pliku x.CF. Pod offsetami

18d, 19d zapisana jest liczba rek-

rutów. Pod offsetami 1776d,

1777d jest liczba ywych ludzi

(HOME). Pod offsetami 1778d,

1779d jest liczba zabitych (AWAY).

oraz

„Battle Bugs" - zmiany robimy

w pliku GAMExx.SAV. Minuty opi-

sane s pod offsetem 15h, a se-

kundy pod 14h. Wpisujemy tam

99h (a czemu nie FFh?) i tyle cza-

su kademu powinno wystarczy.

Marku - na przyszo zdecyduj

si na jaki jeden zestaw. Tym ra-

zem dostaniesz TSS 1.

Nastpny w kolejce jest Mave-

rick. Przysa on poprawki do ami-

gowej wersji Jshar II":

Grzebiemy w pliku NAZWASTA-
NU.SAV, który nagrany jest w tym

samym katalogu, w którym zain-

stalowana jest gra.

Podaj adresy cech, pod podane

offsety wpisujemy 78h. I tak: Lock-

picking 756d; Perception 7729d;

First Aid 7571 d; Arms Ihanded

7546d; Arms 2handed 7551 d; Thro-

a

wing Weapons 7556d; Shooting

7561d: Strenght 1296d; Constitu-

tion 1301d: Agility 1316d; Intelligen-

ce 131 Id; Wisdom 1306d; Physical

1326d; Psychic 132 Id; Level

1 291 d. Witalno jest zapisana pod

offsetami 996d i 997d, wpisujemy tu

nie 78 78h, a 03 84h. Po tych us-

prawnieniach nasz bohater przypo-

mina czowieka ze stali, który ma
mdro 50 czarowników i jednym

uderzeniem miecza odbiera prze-

ciwnikowi 60 jednostek energii.

GOLD - offset 1007d - wpisa
FFh. Po tym zabiegu jest bogaty

jak Grobelny po aferze z BKO ...

KREDYT W BANKU - 55d i 57d -

FF FFh ... i na dodatek z poka-
nym kontem w banku.

Wszystkie wartoci podane s
dla Zubarana (oprócz kasy w ban-

ku, która jest wspólna), nastpne
cztery bajty (lub osiem bajtów

w przypadku Vitality), to cechy po-

zostaych czonków druyny. Gdy
chcemy podwoi Gold dla pozos-

taych 4 wojowników, to w nastp-

ne 8 bajtów po podanej wartoci

(1007) wpisujemy $FF. Zmian

mona dokonywa wielokrotnie.

Kolejna poprawka Mavericka

dotyczy „UFO : Enemy Unknown",

take na Amig. Ten temat by
do szczegóowo opisany w pop-

rzednim numerze, ale ta zmiana

wyglda na mniej skomplikowan.

Gdy walczymy na Ziemi (obca

lub swoja baza, rozbity statek itd.),

nagrywamy stan gry i zapamitu-

jemy numer, pod którym nagrali-

my. Resetujemy komputer, uru-

chamiamy FILEMASTERA (najle-

piej 2.2) i wchodzimy do katalogu,

którym zainstalowalimy gr (np.

DH1 :UFO). Znajduj si tam kata-

logi ponumerowane od 1 do 10.

Wchodzimy do katalogu, który od-

powiada numerowi naszego sa-

ve’u. Znajduje si tam plik TACDA-
TA.SAV, o dugoci 100 kg (tfu,

kb). Plik ten edytujemy opcj FILE

EDIT. Po zaadowaniu pliku ska-

czemy na jego sam koniec i posu-

wamy si stopniowo do góry. Po

pewnym czasie natrafimy na napi-

sy SECTOID SOLDIER, CYBER-
DISC, HOOVERTANK PLASMA
i inne w tym stylu. Przyjmujc za 0

pierwsz liter nazwy, to 71 bajtów

wstecz od tej litery znajduje si ad-

res energii posiadanej przez dany

obiekt, a 74 bajty wstecz od tej li-

tery znajduje si liczba jednostek

czasu danego obiektu. Oczywicie

jeli obiektem jest Obcy, to w miej-

sca te wpisujemy $00, a jeli jest

to nasz - to oczywicie $FF. Po tej

operacji nagrywamy zmiany,

wczytujemy stan i moemy przed

Obcym odtaczy tango, a on i tak

nie zareaguje. Metod t mona
stosowa wielokrotnie. Jest przy-

datna, gdy masz sabe uzbrojenie.

Mavericku - niestety nie wiem,

czy uda mi si znale co dla Cie-

bie (na Amig oczywicie), ale si
postaram. Gdyby jeszcze co roz-

gryz, to przylij i napisz co innego

moemy Ci wysa w zamian.

Jak zwykle na zakoczenie ja

dorzuc swoje trzy grosze. UWA-
GA! W „Warcraft II: Beyond The

Dark Portal" nie dziaa mój SG do-

tyczcy zmian planszy w „Warcraft

II: Tides Of Darkness". Chocia nie

dziaa, to za mocno powiedziane.

Dziaa inaczej, gdy „W II BTDP”
zmienia kod gry. W „W II TOD” po

wpisaniu w bajt 30h od pocztku

pliku odpowiedniej wartoci gra

uwaaa, e gramy we wpisanym

poziomie (nadawaa odpowiednie

dla niego „Mission Objective”).

Wystarczyo uy opcji „Restart

Scenario", aby gra wanie w tym

scenariuszu. Po instalacji „W II

BTDP" taki numer ju nie przej-

dzie. Po zaadowaniu zmienionego

save'u nie widzimy adnych
zmian. Bierzemy „Restart Scena-

rio” i cigle nic (opis misji take jest

nie zmieniony). Dopiero, gdy za-

czynamy gr s rónice - mapa
pochodzi z poziomu, który wpisa-

limy, ale „Mission Objective” jest

to samo, co w misji, z której pocho-

dzi save. Jak to wykorzysta? Zro-

bi sobie save w misji, w której

trzeba wybudowa 4 farmy i bara-

ki, i zmodyfikowa go. Potem wys-

tarczy postawi wspomniane bu-

dynki, aby mie poziom za sob.
Nie chciao mi si ju szuka,

gdzie jest zapisane „Miss. O.". Na
tym koczymy cz dla profesjo-

nalistów i przechodzimy do czci
SZKOA GRZEBANIA
W dzisiejszym odcinku opisz

najprostszy shemat zmieniania sa-

ve’u. Zakadam, e wszyscy umiej

przelicza z hex na dec i vice versa.

Jeli nie, to poniej jest tabelka. Je-
li i to nie pomoe, to szukamy prog-

ramu przeliczajcego te wartoci

(wystpuje on dosy powszechnie,

w „DOS Navigatorze” dla przykadu

uruchamiamy go CTRL+F6, w Win-

dows pomoe kalkulator, w Norton

Utility - kalkulator z Diskedita).

Na pocztku musimy uwiado-

mi sobie, co chcemy zmieni
(ilo pienidzy, y, punktów

w tabeli itd.). Wbrew pozorom nie

jest to takie trudne. Znam osoby,

które zapieraj si, e s poczt-

kujce w grzebaniu i e nic same
nie wymyl, ale jak je zmusi do

podejcia do konkretnego proble-

mu radz sobie doskonale.

Gdy ju wiemy, czego nam trze-

ba, zapamitujemy interesujc nas

warto, robimy save i zagldamy
do niego. Zaglda moemy na wie-

le sposobów. Najpopularniejszym

jest chyba wyedytowanie interesuj-

cego nas pliku edytorem z NU (DIS-

KEDIT NAZWA.PLIKU). Ja uy-
wam znacznie szybszego podgldu

„DOS Navigatora". Przeliczamy na-

sz warto z dec na hex i szukamy

wartoci podanej w hex, w pliku.

UWAGA! Komputer zwykle (nie

zawsze) zapisuje wartoci „od tyu",

tj. gdy mamy liczb wielobajtow

(np. po przeliczeniu wychodzi nam
liczba 02 E3 3Ah) komputer zapisu-

je j w postaci: BAJT_OSTATNI
BAJT_PRZEDOSTATNI
BAJT_PIERWSZY (w naszym przy-

padku bdzie to wygldao tak:

Komputer zapisuje liczby w postaci bajtów. Przypo-

minam. e bajt to dwa znaki oznaczajce liczb

w systemie heksadecymalnym. A oto odpowiedniki.

Liczby w Hex: i Liczby w Dec:

Olh s Id *

02h = 2d

03h s 3d
04h = 4d

05h ss 5d

06h = 6d

07h = 7d

08h = 8d

09h * = 9d

OAh = lOd

OBh - lid

OCh = 12d

ODh = 13d

OEh = 14d

OFh = 15d

i dalej:

lOh = 16d

11h = 17d

i jeszcze dalej:

01 Olh = 257d.

Przykad: Liczba Hex 01 5B h = Dec 347.

3A E3 02h). Dopiero tak przekszta-

conej wartoci szukamy. Gdy znaj-

dujemy jej adres, wpisujemy waci-

w naszym zdaniem liczb. Trzeba

uwaa, aby nie wpisa zbyt duo.

gdy gry mog gupie. W naszym

save’ie moe wystpowa kilka po-

szukiwanych przez nas wartoci.

W takim przypadku naley zrobi

backup naszego pliku, aby nie zmie-

ni jaki istotnych informacji.

Teraz przechodzimy do czego
powaniejszego. Jak zamiesza
w save’ie (krótkim), w którym nie

moemy znale poszukiwanych

informacji (s np. zakodowane)?

W takim wypadku musimy si zda
na intuicj (gracza, kobiec, bd
jakkolwiek inn). Szukamy w zapi-

sie heksadecymalnym „podejrza-

nych” wartoci. Zostawiamy w spo-

koju dugie cigi bajtów, skupiamy

uwag na jedno, dwubajtowych

liczbach. Gdy upatrzymy sobie ja-k zblion do poszukiwanej,

i zmieniamy j. Ldujemy gr
I sprawdzamy, czy nasza warto
si zmienia. Jeli tak, to bardzo

dobrze, ale najczciej si to nie

udaje. Wtedy przygldamy si
wszystkiemu uwanie. Moe s ja-

kie zmiany, które nieopatrznie spo-

wodowalimy. Jeli co takiego za-

uwaylimy - wykorzystujemy to.

Kiedy, bardzo dawno temu ba-

wiem si w ten sposób save’ami do

„Dune 2". Odkryem wtedy bajt, któ-

ry odpowiada wartoci wygranej

Po wpisaniu w ten bajt FFh i zaado-

waniu gry komputer oznajmia, e
poziom zosta ukoczony. Niestety

nie pamitam, który to by bajt.

GRZEBANIE WIZARDEM
Dzi zajm si pinballem o nazwie

„Siverball”. Tutaj jak nie trudno si

domyli bdziemy zamraa liczb

kul, którymi dysponujemy. Liczb

tych kul moemy sobie ustawi w op-

cjach. Niestety, moliwe s tylko dwa

ustawienia - na 3 lub 5 kul. To troch

mao, ale od czego jest „Gam W»-

zard". Nauczeni przykrym dowiad-

czeniem (opisanym w poprzednia

numerze) od razu szukamy „ilo

moliwych utrace kuli". W tym przy-

padku nie przychodzi nam nawet do

gowy, aby szuka normalnie (tj. 1 po-

tem 2 itd.), gdy komputer musiaby*

wiedzie do jakiej wartoci ma poz-

wala gra. I to bd. Ja szukaem

sposobem sprawdzony z „Flashbac-

ka". Niestety komputer ma gdzie

w pamici zapisan warto, do któ-

rej pozwala doj liczbie kul (np. gdy

wczymy sobie 5 kul i wszystkie

stracimy, warto komórki okrelaj-

cej w grze kule wzronie do 6 - kom-

puter odbiera to jako koniec

gry). Tak wic droga do zna-

lezienia waciwej komórto

jest prosta - przy pierwsza

kuli szukamy 1 ,
dalej 2 i tak

dalej do skutku.

W nastpnym numerzi

bdzie SG do wietna

strategii jak jest bez wt-
pienia „Chaos Overlords’

Aragom

P.S. Przypominam, e dys-

kietk TS Shareware i

nagradzamy anonimów.

P PS. Listów z bluzgam

take nie nagradzam!
dyskietkami TSS, wie*

prosz je kierowa racza

do rubryki „Listy”.



GRACZA
KCIK

INTERNETOWY
Witajcie spragnieni internetowych site’ów Czytelnicy. Tym razem nie

bdzie o pecetach. Poniej znajdziecie jedne z ciekawszych i lepszych
adresów zwizanych konsolami. Tak, tak. Mimo, e nie wszyscy to ak-

ceptuj, konsole podbijaj polski i wiatowy rynek. Na wiecie walcz
o prymat SEGA SATURN i SONY PLAYSTATION (z niecierpliwoci
czekamy wszyscy na oficjaln premier NINTENDO ULTRA 64), za nimi

za wszystkie pozostae: JAGUAR, SNES, 3DO, itp. Ciekawostk jest

fakt, e ich ceny cay czas spadaj (nawet u nas, cho na Zachodzie s
nisze). Ostatnio jak wlazem na firmow stron Sony moje oczy ujrzay
taki oto komunikat (pisz ten tekst dnia 12.07.96 o godz. 1 :30 rano): So-
ny Playstation - tylko za 199$. W porównaniu z cenami w Polsce to ta-

niocha. To by byo na tyle z ciekawostek. Teraz przejdmy do faktów. Dla

tych, którzy chc si o nich czego wicej dowiedzie przedstawiam pa-
r adresów:

http://www.sepc.sony.com/SCEA/ondex.html
Tutaj zapraszam wszystkich mioników konsoli Sony Playstation. Jest

to oficjalna strona firmy Sony, na której mona znale wiele informacji

technicznych o samej konsoli oraz o nowym oprogramowaniu. Gorco
polecam fanom PSX.

http://www.sega.com
To jest równie strona firmowa, tyle tylko, e tym razem wacicielem

jest SEGA. Znana jest ona gównie z takich konsol jak Sega Megadrive
oraz ostatniej konstrukcji - Sega Saturn. Ta druga jest powanym konku-
rentem dla PSX. Na tej stronie dowiemy si o najnowszych grach, poz-
namy konsol SEGA od strony technicznej. W skrócie: to samo co wyej
tylko, e o produktach SEGI.

http://www.nintendo.com

Strona firmy Nintendo. Mona tu znale sporo ciekawych linków do-
tyczcych konsol. Dostpne s take screenshoty z gry Mario 64 na UL-
TR 64 i wiele informacji dotyczcych samej konsoli.

http://www.3do.com

Strona dotyczca konsoli 3DO, o której jako ostatnio wiele si nie

mówi. Znajdziemy tu dokadnie to samo, pod w pozostaymi adresami.

http://rzserv2.fh-lueneburg.de:8080/jaguar

Jeden z lepszych site'ów dotyczcych JAGUARA. Znajdziemy w nim
sporo linków oraz informacji zarówno dotyczcych konsoli, oprogramo-
wania i czasopism komputerowych zajmujcych si t tematyk

http://www.hyperion/com/usx/index.html
Ten site zainteresuje pewnie spor liczb czytelników. Mona si tu

wymienia kartridami lub pytami CD z grami na konsole (oczywicie za
zamieszczenie ogoszenia o chci wymiany trzeba zapaci).

W tej czci przewanie znajduje si krótka adnotacja o BBSie, ale

poniewa Borek wyjecha i BBS pewnie wisi, w tym numerze darujemy
sobie ten temat.

egnajcie szaleni internauci...

SIMON

PS
Na koniec dowcip zasyszany w Internecie:

Ilu programistów potrzeba do wymiany arówki?
adnego. To problem sprztowy.



CIKA DOLA DYREKTORA
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Bye ju dyrektorem sieci kole-

jowej, kolonizatorem asteroidów,

zarzdc wesoego miasteczka,

kierownikiem narzdziowni w Pa-
stwowej Fabryce Wagonów.. .(no,

moe nie w takiej kolejnoci), lecz

to wszystko ju Ci si znudzio.

Pora wic na podjcie wikszego
wyzwania, którym bdzie rozbudo-

wanie, utrzymanie i wprowadzenie
na pierwsze strony „Gocia Nie-

dzielnego” tak wspaniaej instytuc-

ji owiatowej jak jest szkoa...

W grze „Dyrek" nie jeste ani bu-

dowlacem, ani architektem, tylko

prawdziwym dyrektorem, którym

zawsze chciae by, by zemci
si za lata cierpienia, ponienia
i niewolniczego ycia, przy którym

los galernika wydaje by si jak

kubek kefiru na pustyni.

Gra mona na wielu poziomach
trudnoci, na które wpyw maj
czynniki ustalane na pocztku gry.

Wybierasz rodzaj szkoy: od pod-

stawowej przez zawodow, techni-

kum a do specjalnej, wybierasz

bezpieczestwo terenu, na którym

stoi szkoa: od okolic Jasnej Góry
po przedmiecia Pruszkowa.
Wreszcie rzecz najwaniejsza -

ilo kasy, czyli jak bardzo podo-

basz si ministrowi owiaty i kura-

torowi wojewódzkiemu. Na poczt-
ku ustalasz te cele gry. Mog by
róne: zbudowanie najwikszej
szkoy na caym terenie byego Uk-

adu Warszawskiego, wysanie ok-

relonej iloci uczniów na dalsz
edukacj do USA, Wenezueli lub

Birmy, wyksztacenie ucznia, który

w przyszoci zbuduje wehiku cza-

su (oczywicie ten rodzaj zakocze-
nia nie bdzie moliwy po wybraniu

szkoy specjalnej) lub po prostu za-

robienie jak najwicej pienidzy.

Zaczynasz posiadajc niewielk

szkók z kilkoma klasami, ma sa-

l gimnastyczn i korytarzem. Gów-
ne róda dochodu to wpaty na ko-

mitet rodzicielski i dotacje z owiaty.

Im wicej masz uczniów, tym wik-
szy dochód, a ilo uczniów zaley
od jakoci usug oferowanych przez

szko (pomimo zbienoci sów nie

mona ze szkoy zrobi miejsca

z róowymi tapetami i przewag
miejsc lecych). Szkoa nie moe
te by za ciasna, co pewien czas
naleaoby dobudowa nowe pitro,

albo rozbudowa istniejce. Takie

rzeczy jak basen, czy boisko podno-
sz atrakcyjno szkoy i sprowa-

dzaj bogatszych uczniów (wik-
szye opaty na komitet rodzicielski).

Pocztki s jak zwykle trudne. Pie-

nidzy brakuje nawet na par sznu-

rówek, nowi uczniowie maj tylko

kilka punktów IQ wicej ni Forrest

Gump, a nauczyciele przez Ciebie

zatrudniani nie potrafi wytrze tab-

licy. Ale z czasem bdzie lepiej. Za-

jcia dyrektora to przede wszystkim

ustalanie rozkadu zaj (w kadym
rodzaju szkoy), wybieranie przed-

miotów zawodowych (technika, za-

wodówki), a take drobniejsze spra-

wy (pensje, wycieczki). Czas po-

dzielony jest na lata szkolne. Rok
zaczyna si uroczystym powitaniem

Chlebem i NaCI nowych uczniów,

a koczy wiadectwami, egzamina-
mi, maturami, pracami dyplomowy-
mi, akademiami, pochodami pier-

wszomajowymi, sianokosami, eme-
ryturami (niepotrzebne skreli).

W przerwie s oczywicie wakacje.

Wakacje to nie tylko czas apania
motylków na ce, chodzenia w krót-

kich spodenkach i wchaniania
w skór promieniowania UV, ale

przede wszystkim czas remontów
i ewentualnej rozbudowy Twojej

szkoy (eby tynk nie sypa si na
gówki uczniów). Gdy szkoa si roz-

winie, moe z pastwowej sta si
prywatn. A wtedy moesz ju nau-

cza czego chcesz i za ile chcesz
(przede wszystkim za ile). eby nie

byo za atwo, Twoja szkoa nie jest

jedyn w tej okolicy (jej numer jest

co najmniej dwucyfrowy). Tu bardzo

przydaj si talenty dyplomatyczne.

Gdy jeste w tym dobry, moesz
wciska innym dyrektorom apówki,
kit, a take mniej „utalentowanych”

uczniów, a przejmowa ich dotacje

i uczniów mdrzejszych.

Musisz take dba o swoj re-

putacj. Uczniowie nie mog si
Ciebie ba, nie mog jednak mie
nad Tob wadzy. Jeli nie zapew-
nisz im rozrywki (wycieczki, dysko-

teki, polowania na bizony), mo-
esz pewnego dnia na murach
szkoy zobaczy napisy w stylu:

„Precz z dyrekcj”, „Dyrektor na
ksiyc” lub „Jasiu z Vlb na dyrek-

tora!". Histori Twojej szkoy mo-
esz zobaczy na wielu wykre-

sach i statystykach. Jest ich cae
mnóstwo: ilo opuszczonych lek-

cji w cigu roku, rednia ocen,

ilo przestpstw w szkole, ilo
zrobionych deseczek do misa na
zajciach ZPT itd...Wszystko jest

wyczerpujco opisane w instrukcji.

Trzeba napisa co o stronie

technicznej gry. Grafika nie jest

moe w stylu „Sim City 2000”, ale

jak na 1
.
produkcj nowej polskiej

firmy jest wystarczajca i czytelna.

Muzyka jest wspaniaa, ale tylko

dla osób czsto korzystajcych ze
strony 777 w Telegazecie (po

prostu nie ma muzyki). Za to sam-
ple s cakiem dobrej jakoci
(szkolny dzwonek, protesty ucz-

niów przed klasówk, okrzyki za-

dowolenia przed wycieczk).
W sumie wykonanie bardzo red-
nie. Obsuga jest niezwykle prosta

(okienka, ikonki, menu). S te
oczywicie wady. Najwiksz jest

fakt, e ilo nowych uczniów za-

ley od wielkoci miasta, a na jego
rozwój nie mamy prawie adnego
wpywu - trzeba czeka. Potem
jednak im lepsza szkoa, tym wi-
cej uczniów (nawet z innych
miast). W sumie mona t gr po-

leci kademu strategowi (duo
poziomów trudnoci), poniewa
gra nie wymaga i786DX8 400MHz
i CD x12 (jak wikszo nowych
produkcji).

Na koniec Dekalog Dobrego
Dyrektora (DDD).

1 . Twoja szkoa, Twoim pierwszym
domem (dom rodzinny jest Twoim
drugim domem).
2. Czas wolny od pracy spdzaj
w szkole.

3. Nie rób lekcji w niedziel (ucznio-

wie lubi wtedy nie przychodzi).

4. Bd miy dla nauczycieli, ucz-

niów, sprztaczek, wonego i pa-

lacza w kotowni, bo wszystko b-
dziesz robi sam.
5. Nie zncaj si nad uczniami -

ich jest wicej.

6. Nie rób za dugich wycieczek -

uczniom si spodoba i nie wróc.
7. Nie wprowadzaj zbyt wie!-

przedmiotów - uczniowie gupiej
8. Dobro ucznia najwyszym dob-

rem narodu.

9. Bd najlepszy,

10. a postawi Ci pomnik.

VOYAGER

m\n
rozpocznies

9 iwzenia

premiera AD204A\

IIIW

zaprasza 9 wrzenia 1 996
do wszystkich dobrych sklepów
komputerowych na premier AD2044!
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Komputery Optimus SA.
Oryginolno pyto gbura KI t praw PENTIUM firmy INTEL fal Bws,

BU 16 MB RAM, F00 3 5', I 44 MB. Uwowiili PCI lOf. 1/0. iwotdy

dysk, karto grafiki SV6A PO I Ml. CD ROM 4^ rioas 3KI. USA,m
bo 200 W. obudowo Tom lub Disfc Top. tiamaiurc 101 tiowsry.

Mys Akrach. podkadko. Wio ^SPL W«b 3.0PI. PboKiy

Negrom bnbguncyyiy OKI EH. Wmomk llyyttowmkii « |«/yku pal-

dum

5P75/8/850 2 599

5P 100/8/850 2 799

5P1 20/8/1080 2 999

5P1 33/8/1080 3 259

5P150/I6/1080 3 989

5P166/16/1080 4 469

Komputery Optimus SA. Plus
CPU AMD SBAOK-133 MU/land PENTIUM 60/7S MH;. VB MB RAM.

EDO 1.44 MB. HDD MB. SWA I MB KI. DnUop Ulom. Umrnlwo.

rayu OPTIMUS. pod. podreemk ayrkowmto. pramnlownr DovA22.

Win 3 HPl + bciwin, brak CD R0M'u I!

4P 1 33/4/528 1 619

5P60/8/528 I 699

5P75/8/850 1 999

5P 100/8/850 2 259

Komputery Harvard
(PU AMD SxB6DX 133 MH^Tmul PTNTTUM

w/yiHYWMHz ^ ~
V8 MB RAM, FDD 144 MB. HDO MB.

SWA 1 MB PO, DriTop lub Iw*.

Uomraa rrtyv OPTIMUS, pod
t
*
. i ,Y

podrecn* wyitownlm, prwn-

\totowiiyDoi622. Win31IPl + iKcncyo. btalT
'

—

Ul ROM u !f

4H 133/4/528 I 559

5H60/8/528 I 619

5H75/8/850 1 929

5H 120/8/850 2 319

5H 133/8/850 2 579

Monitory
GoldStar 14" SVGA kolor LR NI 759

Samsung 14" SVGA kolor LR NI 779

GoldStar 14" SVG\ kolor z gonikami . . 769

GoldStar 15" SYGA kolor 1079

GoldStar 15" SVGA kolor z gonikami I 1 19

SAMSUNG 15" GLSi SVGA kolor NI/LR 1 379

Bridgi’ 17" 1280x1024 0.26 mm OSI) 1 761

SAMSUNG 17" CMG7377L Gii Nl/LR 2 389

SAMSUNG 1
7" CFA7689L (iLSi Nl/LR 2 789

SAMSUNG 20" CFG9637L Nl/LR 4 289

Compaq Presario
CPU Pwtwm, 8 MB RAM. HDD I MB PCI ndco AAPC6. lustra

dbybn. CDR0M.4

Modd S2?0 wugnwwy monw 14“ i

7210 P75/8/840 4306

9220 P100/H/840 5096

7220P100/8/1000 4865

5220 PI 00/8/840 6453

7230 PI 20/8/ 1000 5180

IBM Apthra . ^
(PU Si84 lOOMIL/TWitiutn 75/100 MH/. B 4 .

Mi) RAM. HDD. I 44 MB Happy. Si 2/102 4 UM
U rtteo moiBory. CWtiv»Vibro lóbMwund-

uud. (0 ROM, I471S” isb monitor. >

4W/30W omw tpukan, CD nfa. Windows
'

?S AptwnWoie. Aptnra (rade

5x86-100/8/635/14" 4792

P75/H/850/14" 5308

P75/8/850/1 5" 5648

PI00/8/1200/ 15" 6329

Tulip
CPU Inni. VI 6 Ml £00 RAM. EIOE H00, IMB PO. buta woamPO
Eltwnrat w booid. kJowituto. myv. ronio, bfarwy 14“ II PnP

DOS b yWH 3 II lub Windows 9SPL

dt4- 100/8/630/1 4" 3625

dt5-75/8/630/l4" 4174

dt5- 100/8/630/ 14" 4353

de5-120/l6/850/l4" 5852

dt5- 133/16/1 200/14" . . .

.

Drukarki HP *

340 przenona 300 dpi . . . 772

600. 600x300 dpi, opcj. kol.. 3str/min ... 632

660C, 600x300 dpi. kolor. 4 str/min .... 990

850C, 600 dpi, 6 str/min, 1 MB 1418

I600C, 600 dpi. 6 str./min. 4 MB 3567

5L, 600 dpi, 4 str. f l MB 1507

5R 600 dpi, 6 str., 2 MB 2609

5MR 600 dpi. 6 str.. 6 MB. PS 3190

5. 600 dpi. 12 str., 2 MB 4073

5N. 600 dpi. 12 str., 2 MB ^_^^4590
Oprogramowanie Bfeyil
Microsoft
Ms 3D Mo\ie Maker Win 95 tOS > 1 11

Ms SOONations 1.0 Cd Rom fSflSifo *101

Ms Anrient Lands 1 .0 Cd 167

Ms Art Gallcry For Win Cd 6l

MS Autoroulc Express Europ 4.0 III

MS Magie School Bus Oceans Cd 119

Ms Beethoten 1 I Cd 82

MS BookShelf 1996 For Win95 74

Ms Cinemania 1996 Win 78

Ms Compete Baseball Win 95 130

Ms Composers Collection F.Wln 53

Ms Crearte Writer Cd 45

Ms Dangerous Crcatnrcs 78

Ms Dinosaures Win Cd 78

Ms Encarta 1996 For W in 90

MsEncarta 96 World Atlas 139

Ms Entertainment Pack 74

Ms Filie Artist 37

Ms Flight Simulator 53

Ms Fur) 3 1 00 Fof Win 95 Cd 98

Ms (k»lf For W in Cd 118

Ms Magie Schol Bus - Solar System 53

Ms Magig School Bus Huma Body 53

Ms Musie Central 1996 Cd 106

Ms Musical InstrumenLs 77

Ms Oceans 1 .0 Cd Rom 77

Ms Schubert 1.0 Cd 81

Ms Strauss 1 .0 Cd 81

Ms Win Guide 1.0 Cd Rom 78

Nintendo
Nintendo Konsola SN+DKC 570

Nintendo Konsola SNES 421

Jordan Adventurc III

Killer Instinct 184

Mortal Kombal 3 201

Obclix 223

Pac Man 2 158

Star Wars 3 223

The Flinstons 111

Top Gear 2 120

Top (»ear 3000 193

Tnie Lies rsc • • • • 213

Yoshis Islam! 168

Gmme Bory

Na produkt)' serii

GameBoy 7%VAT.
*

Gameboy Konsola 173

Gameboy Ekran Powikszajcy 25

Gameboy Asterix & Obclix 130

Gameboy Mortal Kombat 105

Gameboy Mortal Kombat 3 117

Gameboy ObelLx 121

Gameboy Super Mario Land 91

Gameboy Tennis 47

Gameboy The Smurfc 117

Gameboy TYue Lies 103

Gameboy Wbrms 120

Programy Edukacyjne
Atlas wiata Cd-Cartall 56,56

Attica Webster lnteractive 122,13

Atlica World Cup Soccer Ency- 113,93

Dk Pb Bears Birthday Party 81,97

DkStowaway 81,97

Dk lltimate Huma Bodv 109,84

Dk Vr Bird 81,97

Dk Vr Cal 86.07

Encyklopedia Kosmosu 90,16

Encylopedia Przyrody Cartall 56.56

Euro Plus Professional Pack 393.44

Historia wiata 56,56

Oksfordzka Enc.Htstorii wiata 1 15,00

Proste Drogi Cd 69.67

Supemiemo Cd-Rom Power Pac — 179,51

Vidco English 105.74

Gry
A.T.F Cd 106,56

Alleas 100,00

Alladin Actbity Center 123,77

Allied (Jenera Pc Cd Rom 105,74

Anvil Of Dawn 103.28

Apache Longbow 77,87

Bad Mojo-ytie Karalucha 97,54

Bank* Isle III 117,21

C&C Gowert Operations 54. 1

0

Caesar II 106.56

Chronicie* Of The Swwd 105.74

Chnmomaster 110.66

Command & Concucr 1 14,75

Conueror Ad 1086 95,90

Cnisader No Remorse 109,84

Cyvilizalion 2 106.56

Destrudion Derbv 97,54

Dogz 49.18

Druid 100,00

Duke Nukem 3D 1 10,66

Eurofighter 200-Tfx 2 131.15

Fantasi General Per 131,15

Fifa Soccer 96 109,84

FighterWing 57.38

Gabriel Knight II 139,34

Grand Prix Manager II 95,08

Heros Of Might & Magie 114.75

Hexen Per 135*25

King Quest 7 Per 73,77

Kingdom 0'magic 1 18,85

Knights Chase . . . 1 10,66

Lion King Actirity Center/glElfc ^40,98
Mc Kenzie & Co. jjjJgSW84,43

Megapack3 v 43.44

Mcgapack 7 118.85

Megapack4 113,93

Mortal Kombal III .

^ 120.49

NBA Jam 89,35

NBA Live 96 106.56

Nced For Speed 106,56

Phantasmagoria 118,85

Pocachontas Aniniated St.Book 172,13

Polanie 40,98

Pool Champion 99,19

Prisoner Of lec 102,46

Rebel Assalut II 147.54

Poraiajqce ceny na komputery Compaq, Optimus,

Tulip, IBM i Apple.
••••••••••••••••••••

Najlepsze programy dla PC, Mac, Super Nintendo,

SEGA, Sony PS.

Drukarki, podzespoy, akcesoria, joysticki, myszy itp.

Przyjd do nas, zagraj, zosta mistrzem.

Nie masz kasy - kupisz na raty!

Jeeli jeste uczniem szkoy podstawowej bd redniej 1

masz dobre stopnie, moesz dla nas pracowa. Zosua

naszym dealerem. Szczegóy w sklepie. UWAGA!
Wymagamy zgody rodzicóJ

Red Rhino Cd 56.56

RippcrCd .... 106.56

Rise Of The Robots II Cd Pc 0,00

Road W^trrior Quarantine II ...

.

86,07

Scottish Open 51.64

Screamer ,
.... 106.56

Setlers II ... 110,66

Shcllshock 95,90

Shivers .... 102,46

Shockwaie 93.44

Sileni Hunter ... 122,95

Sim Town 139,34

Space Quest VI 75,41

Speed Hast .... 106.56

Steel Panthers 101,64

StonekeepPcr .... 127,05

Thunderhawk 2 Firestrom .1 18.85

TopGun 114,75

Us Navy Fighters Gold 93,44

Warcraft II F.xpansion Pack 65,57

Warcrafl II ... 1 18,85

WetlandCd .... 101,65

Wing Commander lv .... 147,54

Wlnnie The Pooch .... 184,43

Witchaven II .... 102,46

Wforms .... 105.74

WWT Wrestlemania 80,33

Macintosh
Allied General Mer Mac .

.

Alone In The Dark 2—
3-D Atlas

Buried In The Time —
D-Day America nvadi*rs .

DarkForces

DkStowaway

Encyklopedia Of Science .

Gingerbread Man

Harpoon 2

Headcandy

Int.Music-Prince

Puppet Motel

Recess In Greece

Shockwave

Strip Poker

Wig Commandcr lii Mer .

Joysticki
Thrustmaster PFC2

Thrustmaster RCS

Thrustmaster Wcs2

Extrvme Wingman

ThunderPad

Kierownica
Thrustmaster Formula 2



Pojawienie si przed paroma la-

ty gry „Hexen" na rynku gier doo-
mopodobnych wnioso pewien po-

wiew wieoci dziki przeniesie-

niu przez firm Raven Software ak-

cji do redniowiecznego wiata
w mroczn atmosfer fantasy; po-

jawi si równie inwentarz. Nast-
pi rozam na gry typu „DOOM-
2000" i „DOOM-fantasy". jednak
idea gry pozostaa ta sama - strze-

laj we wszystko co si rusza. Wy-
jtkiem bya tu gra „Sys-

tem Shock" firmy Origin,

gdzie po raz pierwszy

pojawia si fabua wpy-
wajca na akcj gry i na
intensywno strzelania;

by to chyba dobry po-

mys zwaywszy, jakim

sukcesem sta si ten

produkt.

„Strife" firmy Velocity

równie jest gr, w któ-

rej fabua ma znacze-

nie pierwszoplanowe.

Spotykajc rónych lu-

dzi (i nie tylko ludzi)

i rozmawiajc z nimi

zdobywamy nowe bro-

nie i wiadomoci, aby
ze zwykego osika ze
sztyletem, który dopie-

ro co uruchomi gr,
przeistoczy si w pra-

wie boga.

dzorc, wykona dla niego pewne
zadanie, aby dosta przepustk
do wizienia. Tam dziaamy ju
w wikszoci sztyletem i kusz.
Nastpne misje s ju odpo-

wiednio trudniejsze. Zarabiamy
coraz wicej pienidzy, a nad-

chodzi misja najwaniejsza: Front

wychodzi z ukrycia i rozpoczyna
otwarty atak na wadc miasta. Ja-

ko jeden ze sprzymierzeców, my
równie bierzemy udzia w ataku

bin maszynowy. Nigdy bym nie

pomyla, e w redniowieczu ta-

kim czym walczono, ale có - ta-

kie s uroki gier fantasy. Bardzo
przydatny okazuje si inwentarz.

Po znalezieniu takich przedmio-
tów jak apteczka czy zbroja, nie

musimy ich uywa od razu - mo-
emy je zachowa na odpowied-
niejsz chwil.

Akcja gry toczy si w rednio-
wiecznym miecie, które w miar

Rycerz z karabinem
-you pirw

STRIFB

"VEL0ITY‘96

M E:] Efl E:]
a SI

Zaczo si od tego, e na
szczliwie yjcych sobie miesz-

kaców Ziemi spad straszliwy ka-

taklizm w postaci wielkiej eksploz-

ji, miertelnego wirusa, a potem
nieznany wadca zacz systema-
tycznie wyniszcza ocala lud-

no lub zmusza j do niewolni-

czej pracy. Ale nie ma tak atwo!
Kilku dzielnych mów stanu za-

wizao ruch oporu zwany Fron-

tem dziaajcy na razie w ukryciu.

Nie dysponuj oni jednak ani dos-
tateczn liczb onierzy, ani od-
powiedni broni, aby móc przep-

rowadzi atak na wadc (zwane-
go Orderem). I któ by pomyla,
e wanie my. którzy dopiero co
wykonalimy nasz pierwsz mis-

j (zabicie jakiego winia za 50
sztuk zota) moemy to zmieni? A
jednak. Zaczynamy prac dla

Frontu od uwolnienia sprzymierzo-

nych onierzy z wizienia. I tu sta-

jemy przed faktem: w tej grze nie

wszystko da si zdziaa si. Naj-

pierw musimy ubi interes z na-

na zamek; co wicej, nam przy-

padnie zabicie Programmera -

czowieka, który za tym wszystkim
stoi. Gdy ju wykonamy zadanie

(a nie jest ono wcale takie atwe!),

zdobywamy specjalny miotacz
piorunów (co w stylu BFG) i oka-

zuje si, e jest to tylko jedna
z piciu magicznych czci, które

s naszym celem gry. Po zdobyciu

wszystkich piciu czci waciciel
zyskuje kontrol nad ca Ziemi.
A zatem jest o co walczy.

Podczas gry zdobywamy nowe
bronie, takie jak miotacz granatów
czy pomieni, rakietnic i niepo-

zorny, ale bardzo skuteczny kara-

uzyskiwania przez bohatera dos-
tpu do kolejnych dzielnic, okazu-
je si by naprawd olbrzymie.

Znajduj si tu m.in sklepy z bro-

ni, gdzie moemy po kadej mis-
ji uzupeni nasz arsena, szpital,

w którym moemy si uleczy,
wszystko oczywicie za pienidze
uczciwie zarobione sztyletem
i karabinem. Zawsze moemy
wskoczy na chwil do tawerny,

gdzie czasem mona zdoby cie-

kawe informacje i zarobi u pase-
ra kradnc jaki kosztowny
przedmiot z sanktuarium. Kady
waniejszy budynek, taki jak wi-
zienie czy sanktuarium stanowi
oddzielne mapy, po których si
poruszamy wykonujc nasze mis-

je. W orientacji w terenie bardzo
pomocna okazuje si, oprócz ma-
py, Blackbird - przewodniczka,
której miy gos syszymy podczas
caej gry. Prowadzi nas ona w od-
powiednie miejsca, doradza i nie-

rzadko rzuca dowcipne komenta-
rze. Ten pozornie mao znaczcy

element bardzo umila gr - w na-

szej walce o przetrwanie w zim-

nych murach zamków nie jeste-
my samotni.

Grafika w „Strife” nie odbiega ni-

czym od standardu 320x200x256.
Jakoe gra ta zostaa oparta na en-

ginie „Dooma", realizmem i pynno-
ci animacji bardzo go przypomina.

Dwik i muzyka, bardzo dobrej ja-

koci, oraz bardzo wiele mówionych rPJ[
sekwencji wpywaj na mroczn at-

mosfer redniowiecznych zam-
czysk tak jak „Doomowi" przypisuje

si niepowtarzaln atmosfer
opuszczonej stacji kosmicznej.

Jedyny element, którym „Strife"

róni si od pozostaych gier tego
typu, jakie ostatnio si pojawiy, to

bardzo ciekawa fabua, która

w poczeniu z niez grafik i bar-

dzo dobrym dwikiem sprawia,

e gra wciga na cae godziny.

WERNER



KOPANINA PO RAZ CZWARTY
C Leagtte CompeUUons ^J’©rbalJan

T.Ahtttdou

KICK 0FF96

E=1 E=1 E:] E=1

Na rynku komputerowym po-

jawio si ostatnio par piek
nonych. Wszystkie (no, moe
prawie) posiaday engine 3D.

Tak samo jest z nowym produk-

tem firmy ANCO „Kick Off 96”.

Jest to czwarta z serii „Kick

Off” pika nona. Róni si
ona od poprzedniczek szcze-

gólnie grafik i dwikiem.
Szczerze mówic „KO 96” jest

po prostu rewelacj w po-

równaniu do poprzednich
czci. Szczególnie „Kick
Off 3” w wersji na PC by na
takim poziomie, e a szko-

da mi miejsca, eby co
o nim napisa.

nie, jeeli kto nie moe si
przestawi z jednego sposobu
gry na drugi.

Mamy moliwo gry w trybie

SVGA i VGA (do tego pierwsze-

go wystarczy 486 DX4).

W menu towarzyszy na

fajna muzyczka, a podczas
meczu efekty dwikowe.
Te drugie s wykonane
perfekcyjnie. Widownia po

komentarz. Komentator wymie-
nia nazwiska zawodników bior-

cych udzia w akcjach!

OPRAWA
W „KO ‘96” grafika stoi

na bardzo dobrym pozio-

mie. Tak jak w „FIFA 96” al-

bo „Actua Soccer” moemy
zmienia widoki podczas gry.

Nowoci jest, e oprócz wi-

doku 3D moemy gra na sta-

rym 2D. Jest to dobre rozwiza-

NOWINKI...
W „KO ‘96” zastosowano par
owych rozwiza, co oczywi-

cie sprawia, e gra jest jeszcze

atrakcyjniejsza. Ju na samym
wstpie urzeko mnie przedsta-

wianie zawodników. Komentator

prezentuje

zawodnika. Prócz nich znale
mona par innych ciekawostek

nie rewolucjonizujcych samej

gry, aie w przyjemny sposób roz-

budowujcych opraw meczu.

£3 fnj!

kadego za-

wodnika
z obu dru-

yn, co na
sam gre

nie ma wiel-

kiego wpy-
wu, ale

z pewno-
ci buduje
atmosfer.
Pomysem
rzadko sto-

PODSUMOWANIE
„Kick Off 96” jest bardzc

dobrze wykonan pik nona
i moe stawa do boju z takimi

produktami jak „FIFA 96” czy

„Actua Soccer”. Oprócz wyso-

kiego poziomu graficznego

I dwikowego przemawiaj
tym nowe pomysy i rozwiza-

nia, które zastosowali autorzy

tej gry. Jedyn wad, któr dos-

trzegem (moe ml si tylko

daje) jest nierealistyczne

chowanie piki tzn. ta pika

„za cika” - po wybiciu w gó-

r spada jak kamie. Poza tym

mankamentem gra jest po pros-

tu czadowa.

prostu yje. Do tego dochodzi
oczywicie wietnie zrobiony

sowanym,
a wykorzystanym w tej grze jest

wbieganie lekarzy i opatrywanie

SIMON

LemmingL.któ on nich nie sy-

sza? Te mae wochate stworzonka

zasyny dziki serii gier logicz-

nych pod takim wanie tytuem.

Byo par czci zwykych lemmin-

gów, takich w których widok by
w rzucie 2D. Niedawno ukazay si
„Lemmings 3D", które wzbudzay
róne odczucia u rónych osób. Co
czyo te wszystkie czci? We
wszystkich naleao przeprowadzi

te mae stworzonka do wyjcia. Te-

raz, w nowej grze z serii o lemmin-

gach ten wtek odrzucono.

OH NO, NO MOR!
Nie bójcie si, nowa gra firmy

Psygnosis pod tytuem „Lemmings

rzednich czci lemmingów i ot-

rzymujemy fajn gierk. Teraz

moe troch o obsudze i samej
grze.

W LP dostpne jest kilka

poziomów trudnoci. Pierwsze

dwa to dziecinna zabawa, wpro-

wadzenie. Pozostae natomiast s
ju przeznaczone dla ludzi zrcz-
nych, z refleksem i mao myl-
cych tj. strzelajcych do wszys-

tkiego co si rusza.

Mona si dostrzec podobie-
stwa pomidzy „Cannon Fodder”,

a opisywan przeze mnie gr.
W obu najpierw strzelasz, a pó-
niej si zastanawiasz do kogo.

A wic, zaczynamy.

LEMMINGS PAINTBALL

W grze moemy sterowa
maksymalnie czterema lemmin-

gami. przewanie kady ma ze

sob naadowny pistolet. Jeeli

jednak tak nie jest, to na planszy

musz si znajdowa magazynki
z farb. Gównym celem gry jest

wybicie wszystkich wrogich lem-

mingów i zebranie przez wszys-

tkich chorgiewek. Uwaga: ka-
dy lemming moe zebra tylko

jedn.
Aha, w „LP" zastosowano sytem

kodów tzn. po przejciu kadego
poziomuotrzymujemu kod i gdy

chcemy póniej kontynuowa roz-

grywk, naley go wpisa.

OH YEAH!
Fajna muzyczka i efekty dwi-

kowe, animacje to tylko niektóre

z atutów gry. Gównym jest jej gry-

Paintball” co innego ni poprzed-

nie czci Lemmingów.
Tutaj widok na pole akcji przed-

stawiony jest w rzucie izometrycz-

nym i gównym wtkiem gry (jak sa-

ma nazwa wskazuje) jest strzelanie

z pistolecików kuleczkami z farb -

paintball.

Grafika w LP jest na przyzwoi-

tym poziomie. Dodatkowo po
przejciu kolejnego poziomu po-

jawia si nam animacja. Dodaje-

my do tego fajn muzyczk
z efektami dwikowymi z pop-

walno. Kady kto spróbowa
zasi do „LP" zrozumie mnie.

Dlatego z czystym sumienie'-

polecam Wam t moe nie prze

bojow, ale jake grywaln gr.

SIMOh



Zabawka w adnym opakowaniu
Firma Sensible Software znana

jest ju ze swojego charakterys-

tycznego sposobu pisania gier

sportowych. Programici z SS nie

zakadaj, e gra sportowa powin-

na przede wszystkim odzwiercied-

la dan dyscyplin sportu - gra

jest gr i ma po prostu bawi, nie-

koniecznie swoim realizmem.

Trzeba przyzna, e robi to

w sposób bardzo dobry.

Jak w kadej grze sportowej

moemy bra udzia w rónego ro-

dzaju zawodach: od pojedynczego
sparingu z koleg (lub dwoma czy

trzema) albo z komputerem, po
cay sezon rozgrywek. Jak wiado-

mo, w golfie nie ma innej punktacji

oprócz wygrywanych nagród pie-

ninych - im wicej wygrywamy,
tym wysze mamy miejsce. Po
kadym turnieju wywietlana jest

lista najbogatszych zawodników;
kady turniej ma te ustalon wy-

soko nagrody. Do wyboru mamy
25 miast, kade z charakterystycz-

nym dla siebie polem golfowym.

„Sensible Golf” ani w wygldzie
interfejsu gracza ani w grafice nie

odbiega niczym od stylu, w jakim

pisane byy poprzednie produkty

tej firmy. Tutaj równie moemy
w prosty sposób edytowa wygld
naszego zawodnika, golfici na
polu gry wygldaj jak z filmu ry-

sunkowego, uyty jest ten sam

tryb graficzny. Tej adnej caoci to-

warzyszy mia dla ucha muzyczka,
równie typowa dla gier firmy Sen-
sible. Nowoci jest fakt, e gr
mona uruchomi pod Windows
NT - s to wic w praktyce dwie

wersje: 16 i 32-bitowa.

Gracze, którzy od gier sporto-

wych oczekuj, e dowiedz si
wielu informacji o danej dyscyplinie

sportowej, z pewnoci nie bd
zadowoleni z „Sensible Golf”. Nie

jest to gra, na podstawie której mo-
na wynie jakiekolwiek waniejsze
wiadomoci o golfie. Podczas gry

decydujemy jedynie o kierunku

uderzenia piki i o sile uderzenia.

Nawet o dobór odpowiedniego kija

nie musimy si martwi - jest on
wybierany automatycznie. Nie ma
równie wiatru (jedynie przy samym
doku pojawia si pewne utrudnie-

nie w postaci nierównoci terenu

zmieniajcych tor pieczki) - roz-

grywka jest wic bardzo uproszczo-

na. Dlatego „SG” jest raczej przy-

jemn zabawk na wolne chwile ni
profesjonalnym trenerem kompute-

rowego golfa; polecam raczej mod-
szym graczom ze wzgldu na dob-

r opraw graficzn i muzyczn.
WERNER

Do cfawno tomu, pr&cha-
dzajc si po podziemiach Dwor-
ca Centralnego. .zachcony we-
soymi okrzykami"zajrzaem do
jednego z salonów gier. Oczy me
przykua grupka modzian sku-

piona wokó jednego z licznych

automatów. Ciekawo nie poz-

wolia mi nie sprawdzi, w co
grali. Kiedy wreszcie udao mi si
dopcha na tyle blisko, by móc
spojrze na ekran, oczom mym
ukazaa si niezwyka bijatyka.

Zamiast typowych mangowych
postaci z gier typu „Street Fig-

hter" na ekranie walczyy dwa
piknie wyrenderowane dinozau-

ry, którym przygldaa si gro-

madka poeranych co i rusz lu-

dzi. Gra. a zwaszcza animacje
byy niesamowite - postanowi-
em e zagram w to cudeko, ale

niestety nie udao mi si dop-
cha do manetek. Odszedem
wic z kwitkiem... Kiedy po raz

kolejny los rzuci mnie w podzie-

mia Dworca, automatu z „Prlmal

Rag” ju nie byo. Mylaem e
nigdy ju nie zagram w t gr, a
tu pewnego dnia w redakcji poja-

wia si jej wersja na Amig 1200.

W „Primal Rag” walczymy
pradawnymi, przebudzonymi
uderzeniem gigantycznego me-
teorytu bogami. Bogowie ci

przyjli posta siedmiu gigan-
tycznych potworów, jaszczurów

bów. S to pozjom trudnoci
(16!), liczb moliwych, kontynu-
acji, liczb rund, modyfikatory
uderze. Moliwe jest równie
wyczenie efektów Gore czyli

krwi, poerania ludzi i fatality.

Sterowanie monstrami jest

do trudne do opanowania. Mi-

mo tego e kady z dinozaurów
posiada sekretne ciosy, gra nie

jest tak wcigajca jak „Mortal

Kombat” czy „Street Fighter".

Gra si nieco bardziej chaotycz-

g IV pogra nie bez przyjemnoci.

^ I . IV Automatowemu oryginaowi ra-

i# % mmmJ | czej nie dorównuje.

BADJOY
P.S. Niestety, gra nie daje si

nie i odniosem wraenie, e nad zainstalowa na twardym dysku
potnym wojownikiem nie pa- i o ile nie jestemy posiadacza-
nuje si w peni. Grafika jak na mi dodatkowej stacji dysków,
moliwoci Al 200 nie jest rewe- skazani jestemy na cige
lacyjna, co w sumie stawia j na wachlowanie dyskietkami,
poziomie porównywalnym z „Ta-

ekwondo Masterem". Jeeli kto w" mm
JM

lubi bijatyki, to moe sobie w ni

przeciwnikami po kolei, ale po-

midzy kolejnymi rundami nie

odnawia si energia.

Zanim rozpocznie si gr
mona sobie potrenowa lub

ustawi opcje, które s w tym
programie do liczne i mog
by ustawiane na wiele sposo-



Chyba wszyscy rozsdni lu-

dzie wiedz, e ksiyc jest zro-

biony z sera. Na tym wanie cie-

le niebieskim (Czy ksiyc jest

niebieski? Nie wiem jestem dal-

tonist), a waciwie na jego

ciemnej stronie mieszkaj sobie

pewne istoty. Czy nazywaj si
ciemniaki? ... Niewane! Liczy

si to, e jest to bardzo stara ra-

sa yjca ju na dugo przed

tym, zanim na ziemi pojawiy si
dinozaury, e o ludziach nie

wspomn. Wanie, to przez te

istoty w teorii ewolucji znajduje

si brakujce ogniwo, a to za

spraw ich eksperymentów ge-

netycznych na ludziach. Wanie
od czasu gdy kosmici spowodo-
wali pojawienie si czowieka,

sta si on obiektem ich zaintere-

sowania. Liczne wojny jakie pro-

wadzi i wszystkie rzeczy jakie

robi, by przetrwa na swej pla-

necie dostarczay wiele rozrywki

LEGENDS

Wanie Ty, mój drogi Billy,

asystencie profesora, odb-
dziesz podró po bezmiarach
czasu, by po raz kolejny urato-

wa Ziemi!
To tyle jeeli chodzi o legend.

Zajmijmy si gr. „Legends” to

skrzyowanie zrcznociówki
z przygodówk. Twoim zadaniem
jest poruszanie si Billym w cia-

ach czterech mieszkaców
przeszoci (w kadym poziomie

kim innym) i wykonywanie ró-
nych zada. Moesz rozmawia
z przyjanie nastawionymi pos-

taciami, dziki radom których

bdziesz wiedzia, co naley
w grze zrobi (moesz te prze-

wicej ni przyjació. Niektóre

z nich to fafniaki, ale niektórzy

s naprawd gonymi przeciwni-

kami potraficymi odebra wiele

energii. O wielkich bosach, któ-

rych jest na kadym poziomie

kilku nie wspomn. Na szczcie
moesz si broni; na pocztku
ucieczk, a póniej w kadym ze

wiatów moesz odnale trzy

bronie, z których oczywicie b-
dziesz umia zrobi uytek.

Rozwizujc rednio skom-
plikowane zagadki w celu wyp-
lenienia za natkniesz si kilka

razy w kadej epoce na wiel-

kich bosów. Jeeli uda Ci si
ich pokona, wemiesz udzia

4. JL i 0
E3E9E3E*]

Trzeba przyzna, e „Le-

gends” przypomina nieco „Spe-

ris Legacy”, jest zrobiona równie

dobrze i z podobnym poczucierr

humoru. Grafika jest kolorowa

i zabawna, muzyka cieszy ucho

a zabawne dialogi i sytuacje po-

woduj, e w gr a chce sie

gra. Jednak w „Legends” zoste*

pooony wikszy nacisk ns

stron zrcznociow koszterr

przygodowej. Ja osobicie tro-

ch auje, ale na pewno wielu

Czasownik, czyli podróujcy przez czas
kosmitom. Seriale dotyczce Zie-

mi zajmoway zawsze czoowe
miejsca na rankingach progra-

mów telewizyjnych o najwik-
szym audytorium.

Niestety ostatnio Ziemianie za

bardzo zaangaowali si w ru-

chy ekologiczne i walk o pokój,

a co za tym idzie stali si o wie-

le spokojniejsi. Niestety jest to

nudne i ufoki postanowiy zrobi
co, by nadal móc cieszy si
swoj ulubion rozrywk.
Dwóch szalonych naukowców

odkryo bram czasu dziki, któ-

rej mogli si przenosi w czasie.

Postanowili wyruszy w przesz-

o, by w czterech epokach
zostawi rónorodne bronie.

Miao to na celu wzbudzenie
u ludzi agresji i nienawici, tak

by ich potomkowie kontynuowa-
li walk. Dziaania dywersyjne
przeprowadzili w czterech pun-

ktach czasoprzestrzeni:

w przedkolumbijskiej Ameryce,
Egipcie faraonów, Anglii króla

Artura i staroytnych Chinach.

Nie wszystko jest jeszcze stra-

cone! Na szczcie pewien an-

gielski profesor wymyli sposób
na podróowanie w czasie. Za

pomoc specjalnego urzdzenia
jest on w stanie przesa dusz
czowieka w przeszo, by mog-
a tam przez jaki czas zamiesz-

ka w ciele kogo zupenie, ale to

zupenie innego.

czyta solution, który znajdzie

si za miesic gdzie na TS YEL-
LOW PAGES). Musisz uwaa na

wszystkie nieprzyjanle nasta-

wione za spraw kosmitów isto-

ty, których niestety jest o wiele

w bonusowej grze, w której b-
dziesz mia okazj dorobi kil-

ka dodatkowych kontynuacji.

W kadym ze wiatów grasz

w co innego, co znakomicie
urozmaica rozrywk.

graczy poczyta to za zalet

Szkoda te, e nie mona zapisy-

wa stanu gry. Wprawdzie s ko-

dy, ale dostaje si je dopiero pc

skoczeniu poziomu, a to moe
potrwa nawet kilka godzin.

Ze spraw technicznych do-

dam jeszcze, e gra zajmuje

sze dyskietek. Na szczcie
daje si zainstalowa na twar-

dym, a jeeli tego nie zrobimy

to jest ona tak zrobiona, by

wachlowanie dyskami ograni-

czy do minimum.
„Legends” to bardzo fajna

i mia gra. Sam spdziem nac

ni wiele godzin. Nie eby by-
jako specjalnie trudna. Pc

prostu gra si w ni z ogromna
przyjemnoci. Zreszt spró-

bujcie sami. Polecam.
BADJOY



Uniwersytet
taktyczny,
czyli o strategii

sów kilka

Dugo Naczelny wierci mi dziu-

r w brzuchu zanim zrozumiaem,
e jedynym lekarstwem na jego

natrctwo jest napisanie niniejsze-

go felietoniku (o przepraszam,
wykadu). Jego tematem ma by,
jak si nietrudno domyle, strate-

gia w grach komputerowych. Dla

porzdku (a porzdek si w tym
„wykadzie” przyda, oj przyda) da-

ruj sobie ca ga gier finanso-

wych, skupiwszy si jedynie na
produktach zwanych wojennymi.

Z góry przepraszam wszystkich,

jeli zda im si, i prawi truizmy

i banay (a o to niesychanie atwo
na tym poziomie ogólnoci).

Ze strategi jest podobnie jak

z samoograniczeniem picia alko-

holika. Pije tylko w dwóch wypad-
kach: kiedy pada i kiedy nie pada.

W przekadzie na jzyk zrozumiay
dla kadego - zawsze trzeba by
silniejszym od przeciwnika i potra-

fi t przewag wykorzysta. Có
to za sztuka by silniejszym i zwy-
ciy? adna. Sztuka t przewa-

g stworzy. Nie zawsze zachodzi

ta szczliwa okoliczno, e
1 00.000 naszych onierzy goni po
polu bitwy 1 przeciwnika rywalizu-

jc o palm pierwszestwa w kon-

kurencji „Rozstrzyganie losów bit-

wy". Zazwyczaj w grach kompute-
rowych to armia przeciwników li-

czy setki czy tysice, a przeciw

niej staje garstka naszych (zawsze
atwiej doda do scenariusza 100
przeciwników zamiast wymyle
20 inteligentnych).

Z zasady gównej mona wypro-

wadzi dwie podzasady: naley
broni si tam, gdzie przeciwnik

atakuje i koncentrowa podczas
ataków takie siy, by przeciwnik nie

móg si obroni. Obie doskonale
sprawdziy si w najwikszych bit-

wach historii (jestem na wieo po
„War College u" - gra bardzo a pro-

pos). W obu przypadkach naley
stosowa manewr po liniach wew-
ntrznych, polegajcy na przeso-
nowej linii obrony i skupieniu si

gównych tam, gdzie jest wróg (gdy

si bronimy) lub tam gdzie go nie

ma (gdy atakujemy). Manewr ten

wykorzysta chociaby hetman Ko-
niecpolski, który w ten sposób pobi
Szwedów pod Czarnem w kwietniu

1627 roku, zdobywajc im przy

okazji 4 wiksze miejscowoci
i biorc do niewoli korpus wojsk na-

jedczych. Fakt, i zastosowa go
w wersji bardziej finezyjnej ni
mówi teoria, albowiem w planach

swej operacji uwzgldni wystpie-
nie z brzegów Wisy i, co waniej-
sze, nie przeliczy si!

Wiem, wiem, to historyczne nu-

dy. W praktyce sprowadza si to

do tego, e kiedy w „Warcrafcie

II" komputerowe ogry (lub wrcz
przeciwnie) zaczynaj si poja-

wia z okrelonej strony, naley
czym prdzej skierowa tam gros

swych si w celu jak najszybszego
odparcia przeciwnika. Poniewa
komputer zazwyczaj przyzwycza-

ja si do miejsca ataku, umiesz-

czenie tam wikszoci obroców
z duym prawdopodobiestwem
rozwizuje nasz problem. Inna

sprawa, e „Warcraft II" inteligen-

cj sztuczn nie byszczy i nale-

aoby poda dla przykadu inny

tytu, w którym trzeba byoby wy-
sili szare komórki. Tym z pew-
noci moe by „Settlers II”,

gdzie przeciwnicy s bardzo dob-

rze zorganizowani, a obrona
w stanicach wspomagana jest

w razie napaci rycerzami z pob-

liskich wie, zamków czy maga-
zynów. W „Warcrafcie" czy „Set-

tlerach” nie mamy jednolitej linii

frontu, ale podobnie postpujemy
chociaby w grach serii „V for Vic-

tory" czy „Battleground" (cho
w tej ostatniej akurat s jedynie

namiastki frontu). Tu jednak nale-

y zostawi dla przyzwoitoci ja-

kie oddziay przesonowe, nawet
sabe, i wspiera je w razie ataku.

Z atakiem jest niemal tak samo
jak z obron. Skupiamy si na jed-

nym kierunku natarcia (nie próbo-

wa natar rozbienych jak Rosja-

nie w 1916, którzy radonie po-

biegli na Prusy - 100.000 zabitych

rannych i zaginionych bez naj-

mniejszego poytku, a w chwil
póniej na Galicj - tu si udao
koledze Brusiowowi, zrobi spory

wyom i rozbi dwie armie; ale z ty-

mi 100.000 mógby zrobi wik-
szy), wybieramy najsabsze pun-

kty obrony i... wróg ma pecha.

W grach, w których nie ma linii

frontu moemy ataki koncentowa
na oddziaach nieprzyjacielskich,

odbiera mu kolejno warownie,

majc jednak cay czas na uwadze
skupianie wasnych si (nie odbija
terytorium o ksztacie szachowni-

cy. tylko zwarte tereny). W grach,

gdzie stoimy frontem do klienta

(wszak kultura nakazuje), trzeba

czym przesoni nasze zaplecze,

a w miar osigania powodzenia
wcza do akcji stojce dotd
bezczynnie jednostki (jak si pro-

wadzi pocig utrzymanie linii fron-

tu przestaje by wane).
W przypadkach, gdy wojska nie

tworz linii frontu, a te w grach

przewaaj, mamy jeszcze jeden

doskonay sposób nkania wroga
- wypady na tyy. Klasycznym
przykadem niebywaej ich uy-
tecznoci jest „Conuest of the

New World". Zazwyczaj nie jeste-
my w stanie zdoby i utrzyma
tam miasta zdobytego na tyach
wroga. Ale zdoby i zniszczy?
Nic atwiejszego, nawet jeli wro-

gowi wydaje si, e jest przygoto-

wany na atak.

Coraz czciej w grach wrogo-
wi nie jest bez rónicy czy ataku-

jemy je od frontu, ze skrzyda, czy

te ze strony najmniej sprzyjajcej

obronie (np. „Steel Panthers”, któ-

rej druga cz ukae si nieba-

wem). Warto zatem doceni uroki

obejcia, oskrzydlenia, czy pozor-

nego odwrotu. Doskonaym przyk-

adem jest choby bitwa pod
Pharsalos i manewr oskrzydlajcy
Cezara, w którym wzio udzia
cae prawe skrzydo jego wojsk
(do sprawdzenia w „War College”;

nie, naprawd jej dystrybutor nie

zapaci mi za reklam), ale te
bitwa pod Legnic (w niezbyt

chwalebnej roli baranów rzenych
wystpili m.in. nasi rycerze; tej bit-

wy jak i innych z polskiej historii

zapewne prdko nie ujrzymy
w postaci gier, a szkoda).

Oczywicie nie chciaem w tym
artykule powiedzie, e strategia

sprowadza si do jednej zasady.

Byoby to z pewnoci wygodne,
cho mao akademickie. Strategie

to jeden z niewielu rodzajów roz-

rywki, pozwalajcy spdzi dugie
godziny przed komputerem przy

tej samej grze przeywajc zupe-
nie nowe sytuacje i stajc przed

zupenie nowymi wyzwaniami. Za-

tem tak naprawd naley tak do-

wodzi wojskami tak, jak podpo-
wiada intuicja i cieszy si, jeli s
tego pozytywne efekty. Przed
komputerem nie spoczywa na nas
przecie historyczna odpowie-
dzialno za losy kraju czy wiata
paraliujca niekiedy poczynania
wielkich wodzów.

Sir Haszak
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Na miano najbieglejszeg

dyplomaty wszechczasów zas-

uy wybitny umys prowadz

oUcnanSN/wna, alt

3
1

luzyt wyomiy u...,- r ,,

cy polityk ekspansywn, ale

w biaych rkawiczkach, arcylis

|
orteli mistrz logicznego wywo- €
du któremu Machiavelli mog- i

toy czyci buty, a Talleyrand

podkuwa wielbdy P fzy

wódca libijski
Mu'ammar AU

Kaddafi Najpierw próbowa

kandydowa na prezydenta

Woch powoujc si na to, ze

ma prawo, bo urodzi si w Li-

bii, która w tym czasie bya P<ri

okupacj wosk- Kiedy tó

chytra próba przejcia wadzy

we Woszech nie powioda si,

wystosowa list do burmistrza

Wenecji. Udowadnia
w mm, iz

Wenecja jako w przeszoci

samodzielna republika powin-

na znów decydowa

o swych losach: wys-

tpi z Wioch i przy-

czy si do Ubi.

Ten chwyt (zdecydo-

wanie poniej pasa)

równie si nie po-

wiód, ale determi-

nacja naszego bo-

hatera pozwala

nam z niecierpli- . -
woci oczekiwa

^
r.den soosób nie zmieni sytuacji w kraju,

|

Biorc pod uwag, mm
^^

wdrujcego organu po

^nv wymiar kary 1
Pletne

mfo
e
Se3wlanie liftów okrelajcych

J

ju wiemy.
Dyskryminator Progowy
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WISO/SGO
kosmiczna strzelanka

mmmm
przygoda w mrokach

redniowiecza

030©
'renderowana' przygodówka

©a
gra strategiczno -

przygodowa

rozbudowana gra

strategiczna

mesa sasir
zrcznociówka oparta na

motywach 'Dyna blast*

©©aa StpmsfeDoanjD

^AWSl&Sa
dom starców na wesoo 'komiksowa' przygodówka

mmjgm
wmm
'Doomopodobna’ strzelanina

rozbudowana labiryntówka 'komediowa' strzelanina symulator sportowy

sraptm,
digitalizowana przygodówka dynamiczna, przebojowa

zrcznociówka

gra platformowo

-Zrcznociowa

samochodowa podró przez — komputerowy bryd
Polsk

oj&Ma
gra strategiczno handlowa

Alien Target (3 d) 29,00
Arnie II 25,00
Bryd 25,00
Eskadra (2 d) 29,00
Forest Dumb (2 d) 29,00
Frankenstein 17,00
International Soccer 25,00
Liga Polska Manager (3 d) 29,00
owca Gów (2 d) 25,00
Mega Blast 25,00
Mr. Tomato (3 d) 29,00
Olimpiada (2 d) 29,00
Rajd przez Polsk (2 d) 29,00
Sen (3 d) 29,00
Sink or Swim (2 d) 25,00
Skarb Templariuszy (3 d) 29,00
Skaut Kwatermaster (3 d) 29,00

Bastion 3.57CD 49,90
Body Slam Wrestling 29.00

Dom Spokojnej Staroci 43.00

Frankenstein 43.00
International Soccer 29,00
Isle of the Dead 43.00
Kosmos 43,00
Manager Pikarski 29.00
Mega Blast 29.00
Noc 3.57CD 49.90

Skaut Kwatermaster 43,00
Stalowe Nerwy 43,00
Starship Command 49.90

Sotys 43,00
The Machines 29,00
Tynan 43.00
Wilkoak 43.00

L.K. AVALON
skr. poczt. 66

35-959 Rzeszów 2

- : :c iczonej ceny doliczane s koszty wysyki w wysokoci 3,- z.

'• r -r : rjkowanymi literami swoje imi i nazwisko, dokadny adres
z • : : - : : .v. m oraziyp komputera. Peny spis oferowanych gier mona

" opaconej koperty zwrotnej. Wszystkie gry z gwarancj!

Zamów gr, któr chcesz kupi w naszej firmie,

a otrzymasz specjaln cen z 10% upustem

zwycistwa
^ Sn

1W""** j do

gwarantuje Ci doskona rozrywk na wisie

>

:rrrna,B,
»^ * H

i nujcych fragmentów wycigów'ulowych

OF GAMES 48,78

INTERNET CONNECTION 13,93

MEGAPAK 5 109,39

ACTUA SOCCER CD-ROM 85,00

SUPER 10 PACK CD-ROM 104,51

MORTAL KOMBAT 3 124,72

TEENEGENT CD-ROM 45,25

ACTION SOCCER CD-ROM 52,69

GANO PRIX MANAGER 93,50

DIG CD-ROM 110,50

EUROFIGHTER

2000 TFX 2 CD-ROM 131,75

CAESAR II 93,50

JOHNNY

BAZOOKATONE CD-ROM 83,30

SH0CWAVE CD-ROM 93,50

PITFALL 72,13

MECHWARRIOR 2 84,59

MEGATRIPAK 3'CD-ROM 42,62

AUTO ALMANAC’96 45,83

ENCYKLOPEDIA

KOSMOSU PL. CD-ROM 89,25

HEROES OF

MIGHT&MAGIC CD-ROM 102,00

CYBERMAGE CD-ROM 93,50

THEDAY
OF DARK FORCES 44,00

ATLAS WIATA CD-ROM 89,00
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MEGATRIPAK
Firma MEGAMEDIAznana z wydawania zestawów gier (gdy pisz ten

tekst na rynku dostpne jest pi czci Megapaka) uraczya nas kolej-

nym „produktem”, którym jest „MEGATRIPAK”. A oto co zawiera:

THUNDERSCAPE - Gra role-playing. Akcja toczy si w wiecie fan-

tasy. Na uwag zasuguje dua rónorodno scenerii, niemao jest te
potworów, które zostay wykonane na Silicon Graphics. To wszystko

wzbogaca muzyka i synteza mowy.

U.S.S TICONDEROGA - Strategia-

symulacja amerykaskiego krowni-
ka Ticonderoga. Jako dowódca tego

wanie okrtu bierzesz udzia

w trzech kampaniach: Persian Gulf,

Sea of Japan i North Atlantic. Poziom

gry podwysza dwik i dobra grafika.

CYCLEMANIA - Jedne z lepszych

(a jest ich niewiele) wycigów moto-

rowych. Bardzo duym atutem gry s
digitalizowane scenerie i bardzo ad-

nie wykonane animacje motoru i czowieka siedzcego na nim. Niestety

jest ich tylko 5. Widok w grze jest podobny do w „Megarace”. Jedn z wad
jest to, e szybko si nudzi. Mimo tego jest to gra, w któr warto zagra.

CZY WARTO ?

Uwaam, e MEGATRIPAK to ciekawa pozycja. W kocu trzy gry za

cen jednej, a moe nawet poowy jednej gry. Jednak poprzednie ME-
GAPAKI (choby cz 4 opisana w numerze marcowym z 96 roku) s
o wiele ciekawsze (dlatego ten midzy innymi ten zestaw powinien si
nazywa MiniTriPak!). Bardzo spodoba mi si pomys z bonusowym
kompaktem - „U.S.S Ticonderoga” for WIN95.

Kupujc Megatripaka moemy zaoszczdzi sporo kasy, lecz...wybór

naley do Ciebie.

SIMON
Dystrybutor: CD Projekt

Komputer: PC-CD

Mega-lo-Mania

i i

Pewnie wszyscy zagrywajc si
w „Command & Conuer” czy

„Warcrafta II” zapomnieli o jednej

z pierwszych gier strategicznych,

których akcja toczya si w czasie

rzeczywistym. Ale jest okazja, by

sobie przypomnie. „Mega-lo-Ma-

nia" po raz pierwszy zostaa legal-

nie wydana w Polsce.

Mimo upywu lat gra nie stracia

wiele ze swej atrakcyjnoci. Zada-

nie jest proste (ono przez lata te
si nie zmienio!) - opanowa na

kadym z poziomów kilka wysp ma-

jc do dyspozycji 100 ludzi. Podo-

piecznych naley tak podzieli, by

byli w stanie stawi czoa przeciwni-

kom konkurujcym o panowanie na

kadej z wysp. Podczas walki wy-

najdujemy nowe rodzaje broni, pod-

noszc tym samym nasz poziom

cywilizacyjny. Kiedy ju je wynaj-

dziemy, przystpujemy do ich budo-

wy. Z pocztku jako materiau wys-

tarczy uy tego, co uda si zebra
z ziemi: kamieni, drewna, koci.

Z czasem musimy budowa kopal-

nie, by stamtd czerpa surowce.

Gra pena jest niespodziewa-

nych ataków, zawieranych w ostat-

niej chwili przymierzy i wysików
na rzecz szybszego wynajdowania

coraz to bardziej mierciononych
broni. Grafika, mimo i najnowa-

sza nie jest, nadal cieszy soczys-

tymi kolorami. Muzyk dla spokoju

ducha mona wyczy (na PC
Speakerze), bo w tej wersji jest

rozpaczliwa Qak to si ucho przyz-

wyczaja do luksusu; kiedy opra-

wa dwikowa wydawaa si ca-

kiem udana).

Siadajc przy „Mega-lo-Manii”

stwierdziem, i jest ona na najlep-

szej drodze, by przey drug mo-
do. Dla posiadaczy sabszych
maszyn to propozycja nie do
odrzucenia.

Sir Haszak

Dystrybutor: MarkSoft

Komputer: PC AT

Syndykat zbrodni

Nie jest to oczywicie specjalna

nowo, ale wydanie jej w postaci

3K (Kolekcja Klasyki Komputerowej)

to doskonaa okazja, by odwiey
niektórym pami. Tym bardziej, e
jest to gra z rónych wzgldów zas-

ugujca na owo odwieenie.
A wic przypomnijmy - „Syndi-

cate" to doskonaa, interaktywna

strzelanina, z wieloma elementami

strategicznymi, a take ekono-

micznymi. W wersji podstawowej

gracz ma do ukoczenia ponad 50

misji, natomiast nakadka o naz-

wie „American Revolf udostpnia

kolejne 21 . W sumie zabaw oce-

niam na wiele tygodni, tym bar-

dziej e autorzy przygotowali kilka

misji „nie do przejcia".

Gracz wciela si w mózg i rce
jednego z syndykatów, który po-

dobnie jak inne, chce opanowa
wiat. Do tego celu dochodzi si
nastpujcymi drogami: 1. wybija-

jc chopaków w beretach w innym

kolorze; 2. werbujc agentów i nau-

kowców; 3. rozwijajc najnowsze

rodzaje broni i wyposaenia; 4.



Fears

Zamknity w podziemiach penych

mutertów musisz znale drog na

zewntrz. Sam nie wiesz jak trafie do

tego miejsca rodem z sennych kosz-

marów. W kadym razie nie ma na co

czeka -czas ruszaw drog. Kto wie

co czai si za nastpnymi drzwiami.

Dwururka i peny magazynek na pew-

no okae si pomocnym dodatkiem...

„Fears” to kolejna, obok „Breat-

hlessa", „Alien Breeda 3D", „Gloo-

ma" i „Nemaca” próba przeniesienia

na Amigi gier w stylu niemiertelne-

go „Dooma”. Moe nie tak udana jak

wymienione wyej tytuy, niemniej

oferujca graczowi szereg icie nie-

ziemskich emocji. W przeciwie-

stwie do wielu innych gier doomopo-
dobnych na Amig, na zwykej
A1200 z pamici FAST mona po-

kusi si o uruchomienie tej gry na
penym ekranie. „Fearsa” miaem
okazj oglda na Al 200/030/28

i na CD-32. W pierwszym wypadku
konfiguracja wystarcza do cakiem
przyjemnej zabawy, w drugim „Fe-

ars” chodzi wrcz koszmarnie.

Oczywicie mona troch pokombi-

nowa z opcjami i usun np. podo-
gi i sufity, tudzie zmniejszy wymia-
ry okienka. Grafika w „Fearsie” nie

naley do rewelacyjnych. Wszystkie

kty s, hmm... proste, panuje tu

straszliwa pixeloza, stworki za,
z którymi walczymy, to przewanie
rone odmiany kulek (z kolcami

z jednym okiem itp.). Moe co dalej

si zmienia, ale jak na razie dotar-

em do 7 poziomu i adnych innych

potworów od kulistoksztatnych nie

spotkaem. Inteligencja przeciwni-

ków i ich poruszanie si te pozos-

tawia wiele do yczenia.

Oprócz wad „Fears” ma i swoje

zalety. Po pierwsze dosy zawie,

wielopoziomowe etapy, pene
schodków, wind, drzwi, przeczni-

ków i innych bajerów. Nie brak tu

take lawy i ukrytych salek. Dziki

temu i mrocznej muzyczce pyncej
z goników gra ma swój specyficz-

ny urok. I nareszcie mamy do czy-

nienia z gr, w której jest mapka!

Znacznie uatwia to orientacj w te-

renie, co nie jest bez znaczenia przy

pokanych rozmiarach niektórych

plansz. Nie zapomniano o charakte-

rystycznym, chybotliwym ruchu, no
i oczywicie o kilku rodzajach broni.

Jak do tej pory udao mi si znale
dwururk, wielolufowy buzer, mio-

tacz rakiet i... pi mechaniczn. Ta

ostatnia okazuj si bardzo skutecz-

nym narzdziem do walki w zwarciu.

Miotacz rakiet byby idealn broni,

gdyby nie ograniczony zapas amu-
nicji (a al traci naboje). Buzer

prezentuje si najlepiej... strzela

w takim tempie, e wrogowie gin
w momencie pojawienia si na plan-

szy, za to pochania przy okazji

w zawrotnym tempie ca amunicj.

Aha - jest jeszcze dziako plazmo-

we, o którego skutecznoci przeko-

naem si ju w wersji demonstra-

cyjnej „Fearsa”, a take bdcy na

wyposaeniu kadego komandosa
noyk, który nie dosy, e wyglda
aonie, to jest równie skuteczny

jak wyglda. Na ca gr skada si
30 poziomów, 12 typów potworów
(w tym jeden niewidzialny, ale nie

udao mi si go nigdzie zobaczy -

he, he). A na kocu podobnie cze-

ka Profesor Bloodheart, sprawca

caego tego zamieszania. Có,
przejdziemy, zobaczymy.

Najzabawniejsze jest to, e w in-

strukcji obsugi znajdziemy bardzo

obszerny opis dotyczcy edytora

plansz. Wszystko fajnie, tylko e
owego edytora jako na kompakcie
zabrako. Za to z niewiadomych
przyczyn znajduje si tu kilka intr

i wszystkim znane demko „Real”.

Eh... chyba trzeba bdzie tworzy
poziomy edytorem binarnym. Po-

dobn niedoróbk jest brak moli-

woci czenia dwóch Amig (take
opis w instrukcji!).

Mimo tych ewidentnych braków
w „Fearsa" gra si cakiem przyjem-

nie, szczególnie na nieco szyb-

szych Amigach. Moe nie jest to gra

klasy „Glooma DeLuxe”, czy „Killing

Grounds”, ale wyy si mona.

Voyager

Dystrybutor: Eureka hard-

& Software, Marksoft

Komputer: CD-32, Amiga AGA CD

przechodzc kad misj po kilka

(w porywach do kilkunastu) razy; 5.

nie rozwalajc komputera ze zoci.
Jak sami widzicie, gra jest trud-

na. Do dyspozycji macie 8 agen-

tów, bez adnych „patentów” i z og-

raniczonym arsenaem. W miar
postpów i zajmowania coraz wik-
szych obszarów wiata, do wspól-

nej kasy napywa bd wiksze
i wiksze pieniki. Z nich naley
sponsorowa tzw. RESEARCH,
czyli rozwój szybszych nóek, moc-
niejszych rczek, dalej widzcych
oczek oraz bardziej odpornych kla-

tek piersiowych. Take rozwin
naley bro laserow, automatycz-

n i zabaweczki w rodzaju Gauss
Gun (dobra, bo mocna). Kolejno
inwestowania w owe „zabaweczki”

jest kluczem do sukcesu.

Po wybraniu czterech „panów",

uzbrojeniu ich i zapoznaniu si z ce-

lem misji (wbrew pozorom nie zaw-

sze naley wykosi wszystko co si
rusza i na drzewo nie ucieka),

przystpujemy do wykonania zada-
nia. Najlepiej jest od razu wszys-
>ich zgrupowa i wczy maksy-
malne poziomy IPA (Adrenalina,

Percepcja, Inteligencja). Wpraw-

dzie pozostawanie

w takim stanie zbyt du-
go koczy si „wyczer-

paniem baterii”, ale

rzadko która misja trwa

wystarczajco dugo.
Z reguy kluczowe s
pierwsze 2-3 minuty,

kiedy atakuj nas hordy

bereciarzy.

Po zabitych nieprzy-

jacioach, którymi s
take policjanci, onie-
rze, komandosi i „cicho-

ciemni”, pozostaj lek-

ko rozadowana bro
i plamy krwi. Tylko t
pierwsz naley pod-

nosi, mona z niej ko-

rzysta w czasie misji,

jeli nasza bro ulega

rozadowaniu, a na ko-

niec opyli na czarnym

rynku. Pewnym niebez-

pieczestwem s
w tym przypadku bom-
by z opónionym zapo-
nem - lubi sobie ek-

splodowa w czasie

przetrzsania „bagay”
zmarego.

Warto wspomnie akapi-

cik o grafice i muzyce. Ta

pierwsza, jak widzicie, jest

cool 640x480 mimo zaa-

wansowanego ju wielku

gry. Muzyka miodna,

szczególnie na Sound
Blasterze 16, dla którego

powstaa oddzielna, dodat-

kowa wersja tego progra-

mu. Niestety, nie polecam

zabawy bez karty dwiko-
wej - nie sycha wtedy os-

trzee o zbliajcym si
nieprzyjacielu, a ciko si
gra bez tego patentu.

Gra nie jest monotonna
ani prosta. Zapewnia za-

równo rozczarowania jak

i wielk rado. Po pros-

tu grzech w ni nie zag-

ra, tym bardziej e za-

równo cena jak i wyma-
gania sprztowe zach-
caj do kupna.

Luk

Dystrybutor: IPS CG
Komputer: 386DX + 4 MB
RAM, CD-ROM
Cena: 48,90 z



„Róles chas czendzed" jak ma-

wia Kopalny. No wanie. Strzelali-

my ju do rónych przebrzydych

stworów na planszach rónych gier,

czas troch postrzela do ludzi.

Rzecz dzieje si na jakiej planecie

zdominowanej przez jaszczury. Jak

to w bajkach bywa, zy wpyw czyn-

ników mutagennych spowodowa
pojawienie si niemile widzianego

tu gatunku humanoidalnego. Co
z tym trzeba zrobi. Std te Klub

Przyjació Niewinnych Jaszczurek

ogosi sezon polowa na mutanty.

Mona na tym niele zarobi, cho
ceny rynkowe gów humanoidów
wci si zmieniaj. Tak wic nasz

wzorcowy przedstawiciel jaszczu-

rzego rodu, wyposaony w dwie po-

tne nogi i róg na rodku czoa (he,

fajne te jaszczurki; moe mutanty?)

postanowi oczyci rodzim plane-

t ze zbdnych elementów krajob-

razu. Karabin w apki, plecaczek na

plecy i w drog. A trzeba wiedzie,

e mutacje rozprzestrzeniaj si
w zawrotnym tempie i oprócz hu-

manoidów nasz bohater spotka na

swojej drodze ca mas innych,

równie obrzydliwych stwo-

rze. Na przykad takie ra-

kietoloty. Pojawiaj si nie

wiadomo skd i wypatruj

najbliszego celu. Albo jasz-

czuroeme kwiatki. Te pas-

kudztwo. Ale to nie wszys-

tkie niebezpieczestwa, któ-

re nasza jaszczurka napot-

ka na drodze. S tu jeszcze

kolce, ogniska, elektryczne

bariery, puszczone samo-
pas piy tarczowe. Czas rusza, bo

nasz stworek ju zacz niecierpli-

wie przebiera nogami. W polowa-

niach na ludzi przydatna bdzie tar-

cza, dajca nam chwilow nietykal-

no, serduszka uzupeniajce na-

sze zdrowie, gwiazdki zapewniaj-

ce nam przez jaki czas oson, glo-

busy, kryjce w sobie map terenu,

a take buciki zwikszajce szyb-

ko poruszania si. Warto te za-

pamita, w którym miejscu danego

etapu umieszczono wyjcie. Po
zebraniu wszystkich gów trzeba

bdzie je odszuka. Wczeniej nie

ma co tam wchodzi, bo zostanie-

my powitani napisem Jest jeszcze

kilka gów do zdobycia.”. A kiedy ju
uzbieramy przeznaczon na dany

etap liczb gów i uzupenimy nasz
skarbonk rozrzuconymi tu i ówdzie

monetami, czas na wypraw do

sklepiku i sprzedanie naszych zbio-

rów. No i... nastpny etap.

Waciwie „owca Gów” to do-

sy standardowa zrcznociówka
nie wybiegajca poza redniej kla-

sy produkcje tego gatunku. Grafi-

ka jest moe niezbyt udana, za to

sama gra jest dosy dynamiczna

i w gruncie i rzeczy mona w ni
zagra.

Voyager

RNDE
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f-Soccer-

zmieni bieg dowolnych mis-

trzostw. Czy to nie wspaniae?
Ostatnimi czasy ukazao si

wiele symulatorów piki nonej.

wa postacie s mae. widzimy
spory kawaek boiska, a co za

tym idzie moemyplanowa
wiksze akcje.

SENSIBLE WORLD OF
SOCCER E.C.E. 95/96

European

Championship

Edition 95/96

64

Do klasyki ju nale :y „Manches-
ter United" i pie wsze czci
„Sensible” I „Kick Dffa". W tym
gatunku panuje „FI FA *96". Cze-

mu zatem mamy ; ajmowa si
kolejn czci .i ensible Soc-

cer"? Poniewa gr i si w niego

zupenie inaczej nii w „FIFA Soc-

cer" czy „Actu". f rzede wszys-

tkim „SS" jest bard :o szybki. /Uj-

cje rozgrywaj sil z niewiary-

godn wrcz prd (Oci,
czego nie mona >owie-

dzie o innych teg 3 typu

grach. Zupenie i me te “

jest podejcie twó ców do gry.

Grafika zdecydow inie odbiega

od norm wyznaczonych przez

Jak wyglda mecz w , SS" za-

pewne wikszo czyi riników

wie, wic nie bd si ro2 pisywa
na ten temat (jeli kto lie wie.

to niech zerknie na scree ly). Zaj-

mijmy si raczej tym

Jest godzina 23:30. Dzi byy
dwa mecze. Czesi wygrali

z Francuzami w karnych 6:5.

Niemcy wygrali z Anglikami
w karnych 6:5. Fina Mistrzostw

Europy: Niemcy - Czesi.

Kady wie jak wielkie emocje
wzbudza pika nona. Dziki
„Sensible Soccer" moemy zmie-

ni si z biernych obserwatorów
w gwiazdy piki nonej. Moemy

wymienione przeze mnie gry.

Postacie pikarzy s bardzo mae
i tak w ogóle niewie-

le przypominaj
•" ludzkie postacie,

ale przecie nie o to chodzi.

„Sensible Soccer" jest pik,
w której na równi liczy si zrcz-
no i planowanie akcji. Ponie-

L7ynr;

spotykamy si midzy meczami.
Moemy uczestniczy w grze

w lig, w mis-
m
% Cr

trzostwach, w pu- '

j,
charze, w sezonie

której ligi bd
pokopa sobie

pik po
_
r-7

przyjaciel- Jbr I I

sku (Frien- i _
dly Match). Dla bardziej ambit-

nych graczy dostpna jest opcja

Kariera. Tutaj wcielamy sf.

w posta menedera jednego

"

z zespoów i staramy si dopro-

wadzi ten zespó na
TOP. Jeli ju jestemy
przy zespoach, to war-

to si przy nich zatrzy-

ma na chwil, gdy jest ich szo-

kujco duo. Mamy do wyboru

druyny klubowe lub

reprezentacje. Autorzy

starali si utrzyma
w miar aktualne skady i trzeba

im przyzna, e nie wyszo im to

le (nawet w przypadku takiego

zespou jak „Siarka Tarnob-

rzeg"). Jest w czym wybiera.
tej chwili jestem w posia-

daniu~^rsji ..SS m
na PC i AmT
g. Wersje te nie

róni si zbytnio.

W wersji amigowej przede

wszystkim nie ma komentatora.

S take mae rónice w grafice,

ale s one w sumie bez znacze-

nia. Jedno jest pewne i w jedn
i w drug wersj gra si wietnie.

Aragom



Mjj^nochodziki wracaj
ahy nnuii poszale na ekra-

nach naszych komputerów.
W te^fl^ji „Micro Machines”
oprdj^z^kego cigania si
bdEEh^mtogli zbudowa so-

bie wasny tor lub wygenero-
wa nowy pojazd.

..Micro Machines T.E,” to nie

s zwyke wycigi. Nie kierujemy

w nich wielkimi samochodami
z potnymi silnikami ale maymi
resorakami, ódkami i innymi te-

go typu zabawkami. Za tory pos-u nam stoy zastawione jedze-

niem, stoy do gry w bilarda,

a czasem nawet wanna. ciga
moemy si na wiele najróniej-

szych sposobów: w pojedynk
trzema komputerowymi

przeciwnikami), jeli mamy kole-

g. dwóch czy nawet trzech, to

te nie ma problemu (pod warun-

kiem. e dysponujemy dwoma
joyami i mamy gdzie je pod-
czy). Na cztery osoby moemy
gra poczeni w druyny lub

przeciwko sobie. Ponadto jest

moliwo zorganizowania na-

wet 16-osobowego turnieju osób
(Party Play). wietna zabawa
w wikszym towarzystwie.

Gdy zdecydujemy si gra sa-

memu bdziemy mieli do wybo-
ru jazd na czas, zwyk jazd
(czyli pokonywanie po kolei to-

rów jedc z komputerowymi
przeciwnikami) lub „Head to he-

ad” (tak jak poprzednio, z t ró-
nic, e cigamy si z jednym
przeciwnikiem i moemy wyg-
ra take poprzez zdobycie od-

powiedniej liczby punktów; s
one przyznawane za wyprzedze-

nie przeciwnika o dugo ekra-

nu). Jeli gramy na dwie, trzy

lub cztery osoby moemy je-

cha na czas, w jednym, wyb-
ranym wycigu bd w zawo-
dach. Wybieraj opcj Party

play przechodzimy przez elimi-

nacje pucharowe, do których na
pocztku staje 16 zawodników.
To bya teoria, teraz

praktyka. Torów jest duo
i s bardzo fajne. ciga-
my si zazwyczaj nie po
otwartym terenie, lecz po
krtych trasach, z których

zboczenie grozi spadkiem
i du strat czasu. Naj-

fajniej jest gdy jedziemy

z kolegami wskim mos-
tem. Oczywicie zasada
„fair play” nie obowizuje
- kady spycha kadego.
Mamy take inne atrakcje.

Na jednym z torów, gdzie gania-

my si po zlewie jest gbka, na
któr trzeba wjecha i poczeka
a dopynie ona do drugiego
koca zlewu. Dosta si na ni

tak, aby nie spa nie jest naj-

atwiej, ale prawdziwa zabawa
zaczyna si, gdy na
gbce znajd si
inne samochody.
Czas wspom-

nie o edytorze
plansz i pojazdów.
Chocia waciwie nie ma

o czym mówi. Edyto-
rem moemy budowa
dowolne trasy, ryso-

| wasne pojazdy
^ dawa im nowe
waciwoci. Nie-

wtpliwie jest to duy
plus dla gry.

AiJL 4

^ -

Co tu duo mówi „Micro
Machines II Tournament Edi-

tion” jest dobr gr na jedn
osob, a na wicej jest po
prostu wietna. Grafika

i dwiki stoj na uczciwym
poziomie, nie szokujcym, ale

i nie zym. Jestem pewien, e
„MM II TE” zapewni kademu
cho chwil dobrej zabawy.

Aragorn
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Niedawno na ekranach naszych

kin goci film fantastyczno-sensa-

cyjny Judge Dredd" z Sylwestrem JDODE DREDD

Sprawiedliwo z karabinem

Stallone w roli gównej. Jak wiele

produkcji filmowych take i ta do-

czekaa si gry na jej podstawie.

Nosi ona taki sam tytu jak film -

„Sdzia Dredd”.

Gra Judge Dredd” to zrczno-
óówka wyprodukowana przez firm
Accaim. Firma sawna z produkcji

w dziedzinie mordobi np.

Motal Kombat" i „WWF Wrestle-

mania” przestawia si na gry zrcz-
nociowe, a szczerze mówic nie

wychodzi jej to za dobrze. Akcja to-

czy si w wiecie przyszoci, gdzie

wcielamy si w rol stróa prawa, ty-

tuowego sdziego Dredda.

W grze operujemy kilkoma przy-

ciskami. Nie jest wic to trudne,

a odradzam granie na joyu, ponie-

wa wtedy gra staje si jeszcze

trudniejsza. Dredd posiada kilka

specyficznych cech i umiejtnoci.
Mianowicie moe biega, skaka,
wspina si, czoga oraz zabija

lub aresztowa. To ostatnie jest

0 tyle trudne, e gdy zrobimy to za

wolno, to nasza ofiara zwariuje

1 zacznie nas atakowa. W grze

mamy dwa typy sterowania Dred-

dem. Pierwszy zosta opisany po-

wyej. Drugi za znajduje zastoso-

wanie podczas jazdy na motorze

przyszoci.

Grafika w Judge Dredd" nie jest

zachwycajca. Postacie nie s
dopracowane, przez co nie wida
np. ich twarzy. Ten defekt wyrównu-

je pynna animacja ruchów. Trzeba

naprawd pochwali chopaków
z Acclaimu za bardzo adnie wyko-

nane animacje 3D wszystkich pos-

taci z gry. Mo-
na je obejrze
podchodzc do
terminala i wy-

bierajc ostat-

ni opcj. Tak-

e muzyka
i dwik stoj
na przyzwoitym

poziomie.

Judge Dredd”

to przecitna
gra zrczno-
ciowa. Jeli

miabym po-

wiedzie dlaczego w ni zagra,
wskazabym na mroczn i tajemni-

cz atmosfer.
SIMON



EUREKASpi

ie tak daleko

w przyszoci do-

konalimy wresz-

cie tego do czego
caa ludzko od
dawien dawna si
szykowaa. Wojna

nuklearna, która zakoczya si
w 2148 roku zmiota za jednym
zamachem z powierzchni ziemi

miliony istnie. Ale ycie krok po

kroku, w zgliszczach dawniej po-

tnych miast zaczo si odra-

dza. I wcale nie genetyczne mu-
tacje byy w tym wiecie zagroe-
niem - najwikszy zamt wprowa-
dzay gangi trzymajce w szachu

praktycznie cay wiat. Prowadzili

je ukryci w podziemnych schro-

nach dyktatorzy. ycie w tych cza-

sach wcale nie byo atwe, rebelie

wybuchay jedna za drug, lecz

do czasów Kadama nikt nie by
w stanie zgromadzi wystarczaj-

cej liczby ludzi i rodków do walki

z gangami. Ale i Kadam przegra.

Jego pojmanie w 2161 roku zaa-
mao ca rebeli. W swoje 25
urodziny syn Kadama, Efrim za-

siad jak codzie przed termina-

lem. Ku jego zaskoczeniu kompu-
ter odszuka w swoich bankach
pamici list od swego ojca. List

bdcy kolejn szans na wznie-

cenie rebelii i rozbicie gangów.
Charakterystyczny medalion, któ-

ry Efrim nosi od dziecka, okaza
si kluczem do wolnoci, kluczem

otwierajcym wrota, za którymi

sta „Black Viper”.

wadzajc si nie tylko do samych
tras, ale take misji, które musimy
wykona. Oczywicie nie brak na

trasach bonusów, dziki którym

moemy uzyska dodatkowe
przypieszenie, czy bardzo pot-

rzebn w tej grze energi.

Cho sama grafika w „Black Vi-

perze" nie szokuje, jednak rekom-

pensuje to w pewnym stopniu

znakomita muzyka. „Black Viper”

to niezwykle dynamiczna gra.

Nasz dwukoowy rumak rozwija

wcale niemae prdkoci, przy

których zestrzelenie przeciwni-

ków. wchodzenie w zakrty z jed-

noczesnym omijaniem pojazdów
okazuje si dosy trudnym zada-

niem, a ju na pewno wymagaj-
cym sporej zrcznoci. Kady
z etapów koczymy wizyt w lo-

kalnym sklepie, dziki czemu mo-
emy nieco uatwi sobie ycie
kupujc np. now bro (wierzcie

mi. e bez tego si nie obejdzie),

za na pocztku etapu musimy
wybra tras, któr pójdziemy do

najbliszego miasta, a take me-
lodi towarzyszc naszym zma-
ganiom.

Warto powiedzie jedno: mi-

mo sporych braków technicz-

nych (po znakomitych animac-
jach i obejrzeniu samej gry ma
si pewien niedosyt) gra si w to

niele, a decyduje o tym zrcz-
no i szybko.

Voyager

Dawno nie uywane mechaniz-

my z czeluci podziemnej bazy
uwolniy narzdzie zagady jakie-

go dawno nikt nie widzia, Nowo-
czesny motocykl obarczony spo-

rym bagaem broni. Czas wic na
miertelny wycig na zniszczo-

nych drogach czcych kolejne

ogniska rebelii. To ju ostatnia

szansa.

I tak oto wkraczamy w ten zde-

generowany wiat, by zaprowa-

dzi w nim ad. oczywicie karabi-

nem. Gr rozpoczyna nieco przyd-

ugie intro uzupenione o kilka zna-

komitych animacji. I wanie te ani-

macje poparte wspania muzyk
tworz mroczny klimat gry „Black

Viper”. Zreszt kady przejechany

etap gry nagradzany jest kolej-

nym, animowanym fragmentem tej

historii. Waciwie gra sama w so-

bie nie wnosi nic nowego. Z grub-

sza przypomina bardzo uprosz-

czon wersj „Lotusa”, w której

oprócz pedau gazu mamy jeszcze

spust karabinu. Cel jest prosty -

wyeliminowa gangi na szosach

nie niszczc przy tym pojazdów
niewinnych ludzi. Ale osignicie
tego celu utrudniaj nam kolizje,

niszczce Black Vipera, a take
nieubaganie pyncy czas. W wie-

lu etapach moemy wybra tras,

jak pojedziemy. Ale zanim to zro-

bimy, warto wyoy troch pieni-

dzy na dobr rad. Dziki temu
unikniemy wielu problemów. Skoro

ju przy pienidzach jestem: nie

mniej istotne zakupy to czci dla

naszego Vipera, takie jak nowe

Black lfiper

uzbrojenie, naprawa
uszkodze, a take
wszelkiej maci boos-

tery. Etapy, mimo do-

sy sabego wykona-
nia, od strony graficz-

nego bawi nas swoj
rónorodnoci, spro-
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Firma Lucasarts wydaje os-
tatnio mae gierki. Pamitacie
..Indiana Jones Desktop Adven-
tures”? Teraz przysza pora na
„Star Wars”. To ciekawa zmiana
biorc pod uwag, e wszyscy
wydaj tera^gry „multimedial-
ne”, które wprawdzie zajmuj
kilka kompaktów, ale za to

czsto s mao grywalne.
„Star Wars" jest konwersj

z konsoli Super Nintendo, na
której istnieje ju od ponad roku
pod odrobin zmienionym tytu-

em - „Super Star Wars”. Przed-
stawia ona pierwszy epizod z try-

logii, która zajmuje jedno z czo-
owych miejsc w klasyce filmo-

CORE

ri-

wej i staa si produktem wrcz
kultowym. Bo któ nie oglda
przygód dzielnego Luka Skywal-
kera i jego przyjació, dwóch ro-

botów R2-D2 oraz C3PO?
Wydaje si, e nie ma takiej

osoby. Dlatego wanie uwa-
am, e powinnicie zwróci

dza, a przecie w filmie Luk
I C3P0 przyjechali do niego,

gdy ju byo po wszystkim -

czytaj po zabawie szturmow-
ców Imperium)?

Sterowanie gównym bohate-
rem, którym jest Luk, a w pó-
niejszych planszach do wyboru

z rónego rodzaju poziomów.
W „Star Wars” bdziemy biega
i strzela do wszystkiego, co si
rusza (jest to najlepsza taktyka)

oraz lata zarówno poduszkow
cem jak i X-Wingiem).

Teraz naleao by si przyjrze
technicznej stronie gry. Grafika

LUKS

stoi na przecitnym
Wywietlana jest

wym trybie VGA.
skoczonym

, si rysunekBj

JL Wprawdzie
zgadujemy

\\ si na
::^r\ twarze

czasami (he, he) co
jaki czas zerka na monitor.

L
„Star Wars” jest drug z kolei

„ma” gr wydan przez Luca-
zadecydujcie czy

OOP I

uwag na ten

malutki, ale jak* V V

e wcigajcy
produkt. „Star
Wars” jest czym po-
midzy platformówk,
a zrcznociówk - na yt

Nintendo wikszo gier

robionych na podstawie fil-

mów wyglda mniej wicej
w ten sposób. Poziomy sdo zoone i rónorodne,
chocia zauwaa si tutaj pew-
ne rozbienoci z filmem. Ot
choby na pierwszym pozio-
mie. Czy przypominacie sobie,

aby Luk kiedykolwiek walczy
na pustyni z czym co przypo-
minao wielki pomarszczony
walec z odrastajcym czym,
co przypominao dugi, poskr-
cany makaron (Simon troszk
si tu czepia, ale gdyby sztyw-
no trzyma si oryginau, to by-
oby o kilka planszy mniej, poza
tym do czego w kocu trzeba
strzela. Ciekawe e epizod
z eksterminacj sandcrawlera
jawow jako mu nie przeszka-

„Gwiezdne Wojny" to redniej
jakoci maa gierka. Moe grafi-

ka i dwik nie rzuca na kolana,

ale jednak program co w sobie
ma. Dowodem na to jest reakcja

moja i Badjoya po jej odpaleniu.
Na pocztku troch emy na-

rzekali, ale potem trudno byo
nas (czyt. mnie) oderwa od
komputera. Nawet Sir Haszak
zajty swoj pracW

poziomie,

w standardo-

Po kadym
etapie pokazuje

i krótki tekst,

bez problemów
kto znajduje

rysunkach, ale

bohaterów s
dziwnie

znieksztacone.
Muzyka jest iden-

tyczna z filmo-

w z t tylko sarts. Sami
rónic, e takie mae gierki nie s bardziej

^ tamta mia- grywalne ni „multimedialne”

\ a lepsz produkcje. A teraz...

l Niech moc bdzie z Wami!

Chew- ^baca \
i Han Solo \
odbywa si \
oprócz pod-
stawowych kie- V
runków za porno- \
c czterech klawi-

N

szy o specyficznych
funkcjach np. skaka-
nia, strzelania, odpalania
bomby itp. Gra skada si



K
iedy zobaczyem rek- I

lam gry „World Rai-

ly Fever", moje nie-

liczne szare komórki za-

czy wyton prac,
a problem by nielichy: co wspól-

nego moe mie gra wycigowa
z mang? Na szczcie ju w kilka

dni po ukazaniu si reklamy gra

dotara do redakcji, wic od razu

chwyciem j w swoje apy, by

czym prdzej rozwiza drczcy
mnie dylemat.

Moje obawy, e program bdzie
mia z mang niewiele wspólnego
wydaway si z pocztku uzasad-

nione. Tylko w intrze i przy wybo-

rze kierowcy wida byo mangow
grafik... reszta to po prostu wy-
cigi. Jednak gdy troch pograem
w gierk, suchajc wspaniaej,

przypominajcej seriale „Anime"

muzyki, ku swemu zaskoczeniu

stwierdziem, e gra ma o wiele

bardziej mangowy klimat ni mi si
na pocztku zdawao. Zajmijmy

si jednak sam gr.
„World Rally Fever” to gra,

w której bierzemy udzia w wyci-
gach mao u nas znanych samo-
chodzików buggy. mieszne to to

maszynki (z wygldu przypomina-

jce troch Volkswagena garbusa

w wersji cabrio), które potrafi

znakomicie porusza si po nie-

równych trasach i przeskakiwa
nieliche wyboje (oj przydaoby si
co takiego do jazdy po polskich

drogach).

Zanim jednak zaczniemy jazd
trzeba wybra swego kierowc
sporód omiu. Kady ma swój

wasny styl jazdy i odpowiednio

podrasowany samochodzik. Oz-

nacza to, e jedni charakteryzuj

si dobrym przypieszeniem, acz

sab sterownoci, inni jed
szybko jak piorun, ale sabo trzy-

maj si toru, jeszcze inni przy-
pieszaj powoli, za to jak si roz-

krc... W kadym razie kady
z kierowców ma jakie wady i za-

lety, na szczcie tak dobrane, e-
by gracz niezalenie od wybrane-

go kierowcy mia takie same szan-

se na skoczenie gry. Na pewno
jednak kady znajdzie swego fa-

woryta, który bdzie mu najbar-

dziej odpowiada (zgadnijcie kto

jest moim).

Gdy ju wybierzemy zawodnika,

pora wybra poziom trudnoci.

WORLD RALLY

FElfER

Jest ich

a czte- —
ry, z któ-

j
rych kady skada si / ^
z czterech etapów. Jed- / ^
nak ostatni z poziomów
trudnoci bdzie mona
wybra dopiero, gdy skoczymy
gr na wszystkich atwiejszych. Od
wyboru poziomu zalene jest to po

jakich trasach i w jakich krajach b-
dziemy jedzi. A trzeba przyzna,

e wszystkie s niezwykle pikne
i zrobione z du starannoci
o szczegóy. Szczególnie za
wspaniae s ostatnie trasy na ka-
dym z poziomów trudnoci. Trasy

oddaj klimat kraju, w którym si
rozgrywaj. We Francji na przykad

drogi pene s owiec, które stano-

wi dodatkowe przeszkody,

a w Japonii przez krzyujce si
z tras ulice przejedaj wielkie

ciarówki zagradzajc w ostatniej

chwili drog, w Stanach jedzi si
za po niedokoczonych autostra-

dach lub preriach Arizony. Jadc
mona podziwia pikne krajobra-

zy (ale kto, do [cenzura], ma na to

czas?).

W morderczym biegu do mety

nie jestemy skazani tylko na

umiejtnoci prowadzenia samo-
chodu. W drodze do zwycistwa
mog nam pomóc róne dodatki,

które mona zebra przejedajc
pod specjalnymi transparentami.

S to bomby, którymi mona rzu-

ca w jadcych przed nami, skrzy-

nie, a nawet cae ich rzdy, które

mona wyrzuci za siebie tarasu-

jc drog jadcym za nami. Przy-

datne bd dziaajce przez pe-

wien czas dopalacze, albo osony
pozwalajce zderza si bezkar-

nie z przeciwnikami i pomniejszy-

mi przeszkodami.

Ciekawe jest. e na samym po-

cztku wycigu wszyscy przeciw-

nicy maj duo wiksze przypie-

szenie od nas. Na pocztku bar-

dzo mnie to denerwowao potem
jednak stwierdziem, e nie jest to

wcale takie gupie, bo dziki temu,

e mamy kogo dogania, gra nie

jest ani przez chwil nudna.

O moliwociach engine gra-

ficznego wiadcz zamieszczone

obok scre-

eny. Grafika jest ge
nerowana niezwyk

le adnie i szcze

góowo: przechy

y na zakrtach
kurz spod opon,

itd, itp. Na do
datek nawet na
niezbyt szybkich kompute-

rach wszystko odbywa si nadz-

wyczaj pynnie. Piszc pynnie
naprawd mam to na myli! Gene-
rowane jest kilkadziesit klatek

na sekund, co najmniej 30! Od- /

nosi si wraenie jakby grao <

si w jakie dobre wycigi z Sa-

turna lub Playstation.

Wszystko to okraszone wrcz
rewelacyjn towarzyszc grze

muzyk powoduje, e gra si
naprawd wietnie, czujc styl

szalonych mangowych filmów,

swd spalonej gumy (a nie to /
spali si zasilacz do Amigi) /
i wszdobylski kurz wyrzu- /
cany z pod rozpdzonych /
kó (to, chyba za gono /
nastawiem muzyk i tynk

sypie mi si z sufitu). Kurczo-

wo trzymajc si klawiatury, by
nie wypa z przeskakujcego
kolejn prze szkod bolidu

egna Was /
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